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،الـذي تكـرم باإلشـراف علـى هـذه الرسـالة،            " الهادي سراحنة   

باني بنصائحه وتوجيهاته، فنهلت مـن نبـع علمـه حتـى ارتويـت،              فح

كمـا أنـه لـم يبخـل علـي بمصـدر لديـه أو                .وكلما قصدته شفيت  

ــي   ــع يهمنـ ــيمرجـ ــه   فـ ــدني فيـ ــتي إال وأمـ   . دراسـ

ال يقـدر بـثمن      كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى مـن أعطـوني مـا           

لعربيـة  إلى أسـاتذتي فـي قسـم اللغـة ا         ... أال وهو العلم والمعرفة     

 .جميعاً 
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 المقدمة
ــان ،      ــيلة اإلنس ــل فض ــاألدب كم ــذي ب ــالمين ، ال ــد هللا رب الع          الحم

أحمــده علــى مجمــوع فضــله ، وأشــكره علــى جزيــل نعمــه ، وأصــلي وأســلم 

 : د  وبع- صلى اهللا عليه وسلم –على فخر الرسل وهادي السبل محمد 

 

التـي عاشـها العصـر المملـوكي ومـا          معانـاة            فعلى الـرغم مـن فتـرة ال       

سبقه ، نتيجـة النكبـات التـي تتالـت تلـك الفتـرة ، إال أننـا ال نسـتطيع أن نجـرد                        

هذا العصر من القـيم والفضـائل ، فـاهللا تعـالى لـم يقصـر العلـم علـى قـوم دون                       

العصـر مـن ومضـات      قوم ، أو زمـان دون زمـان ، مـن هنـا لـم يخـل هـذا                    

مشرقة في مجـاالت المعرفـة وميـادين الحـرب ، بـل وكـان لبعضـها أثـر فـي                     

ــاء علــى كثيــر مــن أمجــاد األمــة ، وصــ ــرة ، ونهااإلبق  مــن األحــداث الخطي

وخاصة تلـك الهجمـة الشرسـة التـي قـام بهـا أعـداء اإلسـالم ، والتـي كـادت                      

 .تقتلع جذور األمة 

 

ــر  ــذا العص ــاء ه ــان علم ــد  ك ــاء ،           وق ــد والعط ــبر والجل ــاالً للص  مث

ــف ــى ال ــنرغمعل ــراثهم    م ــى ت ــافظوا عل ــم ح ــيهم إال أنه ــة عل ــتداد األزم  اش

ــامتألت      ــب ، ف ــأس أو تع ــون دون ي ــانكبوا ينتج ــارتهم ، ف ــادهم وحض وأمج

المكتبات بنتـاجهم ، وكـانوا شـعلة فـي عـدد مـن الميـادين تنيـر الطريـق لمـن                      

ـ        نظمـوا جاء بعـدهم، ف    عار ، وواكبـوا التطـور ، وعبـروا          عـدداً وفيـراً مـن األش

 .  عن عصرهم خير تعبير 

  

ـ       .  للدراسـة  مجـاالً افزاً الختيـار هـذا العصـر األدبـي                  هذا بـدوره كـان ح

وقــد كثــر شــعراء هــذا العصــر وكثــرت أشــعارهم التــي تنــاثرت فــي بطــون 

ــذلوا   ــاحثين أن يب ــن الب ــاج م ــا احت ــا والمطبوعــة ، مم ــب المخطوطــة منه الكت

جهداً في جمع هـذه األشـعار وتوثيقهـا للدارسـين مـن أجـل الحفـاظ علـى نتـاج                     

ـ                      اعر هذا العصـر الشـعري واالسـتفادة منـه ، مـن هنـا وقـع اختيـاري علـى ش

ــذكائهم   ــازوا ب ــذين امت ــر ال ــذا العص ــعراء ه ــن ش ــتهم ،م ــامهم  ، وفطن  وإلم

 . وهذا الشاعر هو ابن فضل اهللا العمري ، بمختلف العلوم 

 

 خ 



ــذا الموضــوع ،    ــي ه ــدماً ف ــى المضــي ق ــتاذي عل ــجعني أس ــد ش           وق

وزاد من ذلك تلـك المعلومـات التـي تعرفـت عليهـا بعـد القـراءة األوليـة حـول                     

 . عر هذا الشا

 

         من هنـا ، وحتـى تكـون الدقـة هـي األسـاس فـي موضـوع دراسـتي ،                    

دراسـتي علـى    فـي   ولما كـان نتـاج هـذا الشـاعر كثيـراً ، ارتأيـت أن أقتصـر                  

ــب الشــعر ،   ــو جان ــذا الشــاعر وه ــد ه ــب األدب عن ــن جوان ــب واحــد م جان

 : فجاءت دراستي بعنوان 

 .)  هـ 749 –ت ( شعر ابن فضل اهللا العمري 
 .ع وتوثيق ودراسة جم

 
ــذلك            ــذا    وب ــار ه ــي أخت ــل جعلتن ــن العوام ــة م ــافرت مجموع  تض

ــا   ــره ، منه ــوع دون غي ــب   الموض ــن جوان ــب م ــاءة جان ــي إض ــهام ف  اإلس

ــر ،  ــف بالعص ــي      والتعري ــاعر ف ــا الش ــع به ــان يتمت ــي ك ــة الت      المكان

ــا، هــذا باإلضــافة إلــى حبــي لــألدب  ،عصــره والنتاج الضــخم الــذي تركــه لن

 .عام ، ورغبتي في تقديم عمل في هذا الجانب  بشكل

            

 مجموعــة مــن الصــعوبات منهــا مــا يتعلــق بجمــع مــادة وقــد واجهــت        

البحــث ، وذلــك أن شــعر الشــاعر تنــاثر فــي عــدد مــن المصــادر المخطوطــة 

ــن    ــر م ــي أكث ــاءت ف ــاقاً ، فج ــا ش ــان الحصــول عليه ــي ك ــة ، الت والمطبوع

ـ    ى تلـك المخطوطـات التـي احتاجـت منـي جهـداً ووقتـاً فـي                 مكان، باإلضافة إل

 . استخراج الشعر منها 

 

ــالمنهج الــذي اتبعتــه فــي هــذه الدراســة ، فكــان             أمــا فيمــا يتصــل ب

ــفي  ــنهج الوص ــها     والم ــان خصائص ــوص وبي ــل النص ــي تحلي ــي ف التحليل

 . وأغراضها ، دون أن يمنعني ذلك من االستعانة بالمناهج األخرى أحياناً

 

    

 

    

 د 



 :  أما فيما يتعلق بهيكل البحث ، فقد قسمته إلى قسمين 

 : الدراسة ، ويقع في ثالثة فصول  : القسم األول

وتحــدثت فيــه عــن حيــاة ابــن فضــل اهللا العمــري وقــد قســمته  : الفصــل األول

ــا   ــث، األول منه ــتة مباح ــى س ــاني : إل ــه ، والث ــه ولقب ــمه وكنيت ــده : اس مول

ــل حياتــ   ــأته ومراح ــثونش ــع  : ه ، والثال ــيوخه ، والراب ــفاته وآراء :ش ص

ــامس  ــه ، والخ ــاء في ــه  :العلم ــذا الفصــل بمبحــث خــاص  مؤلفات ــت ه ، وختم

 . بوفاته

 

 فتحــدثت فيــه عــن موضــوعات شــعر ابــن فضــل الفصــل الثــاني         أمــا 

ــمين ، األول   ــى قس ــمته إل ــري ، وقس ــمي: اهللا العم ــى ، األدب الرس ــمته إل وقس

ــعة مباحــث ، األول ــاني تس ــي الوصــف ، والث ــا ف ــديني ، : منه ــعر ال ــي الش ف

ــاء ، والرابــع:والثالــث  فــي الغــزل ، : فــي اإلخوانيــات ، والخــامس: فــي الرث

ــادس ــابع : والس ــديح ، والس ــي الم ــامن :ف ــاز ، والث ــاجي واأللغ ــي األح ــي :ف ف

ــر، والتاســع  ــعاراً  :الخم ــا أش ــال فيه ــي ق ــك الموضــوعات الت ــه تل جمعــت في

هـذا الفصـل فجـاء فـي األدب العـامي ، وقـد قسـمته إلـى                  أما الثاني مـن     . قليلة

 .في البليق : والثاني، في الدوبيت  :األول منهما : مبحثين 

        

 فتحــدثت فيــه عــن الخصــائص الفنيــة فــي شــعر الفصــل الثالــث         أمــا 

ــري  ــن فضــل اهللا العم ــا  ، اب ــى خمســة مباحــث ، األول منه ــاء :وقســمته إل بن

الموســيقا  :األســلوب ، والرابــع  :للغــة ، والثالــث  ا:القصــيدة، والثــاني  

 .الصورة الشعرية :، والخامسالشعرية 

 

 فجمعــت فيــه أشــعار العمــري التــي قمــت بتخريجهــا القســم الثــاني      أمــا 

 . من المصادر المخطوطة والمطبوعة التي استطعت الوصول إليها 

 

 توصــلت إليهــا النتــائج التــي ضــمنتها أهــم بخاتمــة      وقــد أنهيــت البحــث 

 دراسـتي ، ثـم كـان لزامـاً علـي أن أنهـي بحثـي بمجموعـة مـن الفهـارس                       في

ــا  ــم  : الضــرورية ، منه ــعار ، ث ــرس األش ــاكن ، وفه ــالم ، واألم ــرس األع فه

 .المصادر والمراجع التي استعنت بها في بحثي 

 ذ 



      وعبر هـذا البحـث كانـت الكتـب التـي اسـتعنت بهـا متعـددة ومتنوعـة ،                    

م ، والتــاريخ ، والجغرافيــا ، واللغــة ، واألدب ، والــدواوين     فــي التــراج 

ففـي حـديثي عـن كـل مـا يتعلـق بحيـاة ابـن                . الشعرية ، والمصـادر الدينيـة       

ــاب الصــفدي  ــات " فضــل اهللا العمــري كــان كت ــوافي بالوفي ــن " ال ــاب اب ، وكت

مــن الكتــب المهمــة التــي اعتمــدت عليهــا باإلضــافة " الــدرر الكامنــة " حجــر 

 البـن   درة األسـالك   البـن شـاكر الكتبـي ، و         أخـرى كفـوات الوفيـات      إلى كتـب  

  .حبيب

 

ــض      ــى بع ــتندت عل ــري اس ــعر العم ــوعات ش ــة موض ــي دراس          وف

ــا  ــة األدب: المصــادر، أهمه ــداديخزان ــدة للبغ ــن رشــيق ، والعم ، وبعــض  الب

ــل   ــع ، مث ــوكي : المراج ــر الممل ــي العص ــالم األدب ف ــول س ــد زغل   لمحم

ــالطين المم، ــر س ــكوعص ــليمالي ــود رزق س ــي   ، لمحم ــدوبيت ف ــوان ال ودي

  .      لكامل مصطفى الشيبيالشعر العربي

 

       وفي الدراسة الفنيـة لشـعر العمـري اعتمـدت علـى عـدد غيـر قليـل مـن                    

 ، وعلــم العــروض والقافيــة  ألبــي هــالل العســكريالصــناعتين: الكتــب منهــا 

  .  إلبراهيم أنيسشعر، وموسيقا ال للقزويني، واإليضاحلعبد العزيز عتيق

    

     

       أما تخريج األشـعار فاعتمـدت فيـه علـى عـدد مـن المصـادر كـان مـن                    

ــاب     ــفدي ، وكت ــاء للص ــان البلغ ــحاء وترجم ــوان الفص ــة دي ــا مخطوط أهمه

 .لعمري بن فضل اهللا امسالك األبصار في ممالك األمصار ال

 

ــى   ــود إل ــد أن أع ــان ال ب ــعار المضــمنة ك ــي األش ــن         وف بعــض دواوي

الشعراء الذين كـان المتنبـي علـى رأسـهم ، وفـي توضـيح المعـاني كـان لسـان                     

ــت    ــي ثب ــا ف ــرى أثبته ــاجم أخ ــى مع ــافة إل ــي إض ــرب مصــدري األساس الع

 .المصادر  

 

 ر 



        وفــي ترجمتــي لألعــالم اعتمــدت علــى عــدد مــن المصــادر كــان مــن 

 وفــي تحقيــق أهمهــا الــدرر الكامنــة البــن حجــر ، ومــرآة الجنــان لليــافعي ،

  . لياقوت الحموياألماكن اعتمدت على معجم البلدان

 

ــه ، والــذي ال يســعني قبــل         هــذا بإيجــاز محتــوى العمــل الــذي قمــت ب

ــان     ــرة بالعرف ــكر المعط ــات الش ــتمطر كلم ــمونه إال أن أس ــى مض ــال إل االنتق

والجميــل لكــل مــن وقــف إلــى جــانبي ، وأمــد لــي يــد العــون إلخــراج هــذا 

 .رجو أن ينال رضا قارئه البحث الذي أ

 

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز 
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 .اسمه وكنيته ولقبه : المبحث األول 

 
 )4(بـن المجلـي    )3( بـن يحيـى    )2( بـن فضـل اهللا       )1(هو أحمـد بـن يحيـى               

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  وردت أحمد بـن مح     )1( درة  ، 3/125 تـذكرة النبيـه  ابـن حبيـب ،   : ي الـدين يحيـى ، ينظـر     ي

 ،  16/44 النـبالء    أعـالم الـذيل علـى سـير        الطيب محمـد ،      أبوالحسني ،    ، 230 ق ،األسالك

ــنكمــا وردت  ــ مح أحمــد ب ــديني ــوا: دون يحيــى ، ينظــر ي ال ــي ، جالن   ، 42 ،قذكرةالت

 كمـا ،  26 ، قالـروض العـاطر    ، ، الشـافعي ، موسـى        1/465 حسن المحاضـرة  السيوطي ،   

   .792 : 3 : 2  السلوك ،لمقريزيا:ي الدين بن يحيى ، ينظريحمد بن محأوردت 

  البشـر  خبـار أالمختصـر فـي     ،    ء الفـدا  أبـو  ،13ق ،مدح الثغور البواسم     القوصي ،    : ينظر   )2(

ــوا  ،2/521  ، 1/417  العصــرأعيــان، الصــفدي ،  2/502  تتمــة المختصــرردي ،بــن ال

 الـوافي بالوفيـات    ،   135 ، ق  ديـوان الفصـحاء وترجمـان البلغـاء         ، 1/108  السواجع ألحان

الـذيل علـى     ،   57 ذيـل تـذكرة الحفـاظ     ، الحسيني ،     12/ 1 ،فوات الوفيات  ، الكتبي ،     8/252

درة  ،   3/125 تـذكرة النبيـه    حبيـب ،     بـن ا  ، 2/112 ،   الوفيـات  ، ابـن رافـع ،        275 العبر

ــالك ــي ، 230، قاألس ــان  ، الزركش ــد الجم ــن64 ،قعق ــي ، اب ــى    ،العراق ــذيل عل ال

 ،16/44   الـذيل علـى سـير أعـالم النـبالء      الطيـب محمـد ،     أبـو الحسـني ،    ،2/421العبر

 طبقــات ، ابــن قاضــي شــهبة ، 1/732 المقفــى الكبيــر ، 792 : 3: 2 الســلوكالمقريــزي،

ـ      ،العينـي ،     1/194الـدرر الكامنـة   ابن حجر ،      ،  2/98ةالشافعي  ،  43 ىكشـف القنـاع المرن

ـ  ، ابـن تغـري بـردي ،    42 ق ،التذكرة  النواجي ،   المنهـل الصـافي   ، 1/96 دليل الشـافي ال

 ، إيــاس ، ابــن 1/179 األمــلنيــل الحنفــي ،   ،1/42 وجيــز الكــالم  ، الســخاوي ،2/261

 ، 6/160 شـذرات الـذهب  ،  العمـاد   ، ابـن 1/18الحجـال  درةي ،  ، المكناس156 األمـم نزهة  

ــن  ــزاب ــوان  ، يالغ ــالمدي ــان ،    ،3/441 اإلس ــاريخ بروكلم ــ األدبت  ، 6/593 يالعرب

،  ، فــروخ420مــاراتالــدول واإل عصــر ، ضــيف ، شــوقي ، 1/268 األعــالمالزركلــي ، 

    .2/204 معجم المؤلفين، كحالة ، 3/762 العربياألدبتاريخ 

  .230ق  ،األسالكدرة  ، ابن حبيب ، 1/12فوات الوفيات الكتبي، : ينظر )3(

 الطيـب   أبـو  ، الحسـني،     230 ، ق  األسـالك درة  ابن حبيـب ،     : ينظر " . لا" دون وردت مجلي    )4(

، ابـن   64 ،ق عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      16/44  النـبالء  أعـالم الذيل علـى سـير       محمد ، 

ـ    2/98 الشافعية طبقاتقاضي شهبة ،     نيـل   ، الحنفـي ،      1/194 الـدرر الكامنـة   ر ،    ، ابن حج

 شـذرات الـذهب     ابـن العمـاد ،     ،     26 ، ق  الروض العـاطر   الشافعي ، موسى،     ،1/179 األمل

6/160.  
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 )5( بن عدي  )4( بن عبيد اهللا     )3( بن أبي الفضل نصر بن منصور        )2(بن خلف    )1(ابن دعجان 

 بن  )9( بن عبيد اهللا الصالح    )8( بكر   أبين   بن عبيد اهللا ب    )7( بكر عبد اهللا     أبي بن   )6(بن محمد ا

 .)10( سلمة عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 فـوات الوفيـات   ، الكتبـي،  1/108 السـواجع ألحـان  ، 1/417 أعيان العصـر الصفدي،  : ينظر   )1(

الـذيل علـى سـير       الطيـب محمـد ،       بـو أ، الحسـني ،     64 ، ق  عقد الجمان الزركشي،   ، 1/12

 الـدرر الكامنـة    ، ابـن حجـر،       1/732المقفـى الكبيـر   المقريـزي ،     ، 16/44  النـبالء  أعالم

،  الـروض العـاطر   الشـافعي ، موسـى،        ، 2/261 الصـافي  المنهل  ، ، ابن تغري بردي   1/194

  .2/204 معجم المؤلفين كحالة ،  ،26ق

     الــوافي بالوفيــات ، 1/108  الســواجعألحــان  ،1/417 العصــرأعيــانالصــفدي ، :  ينظــر)2(

 ، المقريــزي ، 64، قعقــد الجمــان  ، الزركشــي، 1/12 فــوات الوفيــات ،الكتبــي، 8/252

الـروض  الشـافعي ، موسـى،        ، 1/194 الـدرر الكامنـة   حجـر ،     ابن   ،1/732 المقفى الكبير 

  . 2/204 معجم المؤلفين،  كحالة  ،26 ، قالعاطر

فــوات ، الكتبــي ، 252/ 8الــوافي بالوفيــات، 1/108  الســواجعألحــان، الصــفدي :  ينظــر)3(

 ، ابـن    1/732 المقفـى الكبيـر   المقريـزي ،    ،  64 ق عقـد الجمـان   الزركشي،    ، 1/12الوفيات

  .26 ، قالروض العاطر، الشافعي ، موسى، 1/194 الدرر الكامنةحجر، 

 .1/12 فوات الوفياتالكتبي ، : ينظر.  عبد اهللا :قيل )4(

، 64 ، ق  عقـد الجمـان   ، الزركشـي ،     1/12 فـوات الوفيـات   الكتبـي ،    : ينظـر . علـي   :  قيل )5(

 .26 ، قالروض العاطر، الشافعي ، موسى،  792 : 3 : 2 ، السلوك المقريزي،

عقـد  الزركشـي ،      ، 1/12فـوات الوفيـات   ، الكتبـي ،     252/ 8الوافي بالوفيات ،  الصفدي: ينظر )6(

  . 1/194 الدرر الكامنةابن حجر ،   ،1/732 ى الكبيرالمقفالمقريزي ،  ،64ق  ،الجمان
 ، الشــافعي ، 64 ، قعقــد الجمــان، الزركشــي ، 1/12 فــوات الوفيــاتالكتبــي ، : ينظــر )7(

  .26 ، قالروض العاطرموسى، 

المقريـزي ،    ،   1/12فـوات الوفيـات   الكتبـي ،     ،   252/ 8الـوافي بالوفيـات   الصـفدي،   : ينظر )8(

   .1/732 المقفى الكبير
  .64 ، قعقد الجمان ، الزركشي ، 1/12 فوات الوفياتالكتبي ، : ينظر.  قيل عبد اهللا الصالح )9(

   المقريـزي ،    ،   1/12فـوات الوفيـات   الكتبـي ،     ،   252/ 8الـوافي بالوفيـات   الصفدي،  : ينظر )10(

  . 1/732الكبير  المقفى
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 أبـا ن العمـري يكنـى      لى أ در والمراجع التي عدت إليها ع     وقد أجمعت المصا             

  .)2( ، ويلقب شهاب الدين )1(العباس 

  .مولده ونشأته ومراحل حياته : المبحث الثاني 

 هي مكان والدة ابن  دمشق أن على إليهاأجمعت المصادر والمراجع التي عدت    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ألحـان  ،   1/417 أعيـان العصـر   الصفدي ،   :  ينظر   )1(     الـوافي بالوفيـات    ،   1/108 واجع الس

 ، ابـن رافـع ،       275 الـذيل علـى العبـر      ، الحسيني،    1/12 ،   فوات الوفيات الكتبي ،     ، 8/252

  ،64 ، ق  عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      3/125 ،   تـذكرة النبيـه   ابن حبيب ،      ، 2/112 الوفيات

 ، ابـن قاضـي      1/732 المقفـى الكبيـر    ، المقريـزي ،      2/421العبر الذيل على ابن العراقي ، ،     

 المنهـل الصـافي   ،  1/96الـدليل الشـافي     تغري بـردي ،       ، ابن  2/98 طبقات الشافعية هبة ،   ش

 ، ابـن العمـاد ،       18/ 1 درة الحجـال   ،المكناسـي   ، 1/42 وجيـز الكـالم    ، السخاوي ،     2/262

 األدبتـاريخ    ، فـروخ ،      6/593 لعربـي  األدبتـاريخ    ، بروكلمـان ،      6/160 شذرات الـذهب  

  .2/204 معجم المؤلفين ، كحالة ، 3/762 العربي

  البشـر  أخبـار المختصـر فـي      ،   ء الفـدا  أبـو   ،   13 ، ق  مدح الثغور البواسم  القوصي ،    : ينظر   )2(

ــوردي ،   ،2/521 ــن ال ــة المختصــراب ــان العصــر ، الصــفدي ، 2/502 تتم ، 1/417 أعي
 افي بالوفيـات  الـو   ،   135 ، ق  ديوان الفصـحاء وترجمـان البلغـاء        ، 1/108  السواجع ألحان

، السـبكي ،     275 الـذيل علـى العبـر     الحسـيني،    ،1/12 فـوات الوفيـات    ، الكتبي ،     8/252

 تـذكرة النبيـه   ابـن حبيـب ،       ،   2/112 الوفيـات   ،  ، ابن رافع   9/147 طبقات الشافعية الكبرى  

ــي ،  ، 3/125 ــانالزركش ــد الجم ــي ،، ا 64 ، قعق ــدور لغزول ــالع الب ــن   ،46/ 1مط اب

     أعـالم الـذيل علـى سـير        أبـو الطيـب محمـد ،      الحسني ،  ،   2/421 على العبر  الذيلالعراقي ،   

ــبالء ــزي،  ، 16/44 الن ــلوكالمقري ــر ، 792 : 3 : 2 ، الس ــى الكبي ــن  ، 1/732 المقف اب

 ، العينـي ،     1/194 الـدرر الكامنـة   ابـن حجـر ،       ، 2/98 الشـافعية  طبقـات  قاضي شهبة ،  

 حلبـة الكميـت    ،   42 ،ق التـذكرة  ،   502 الغريـب تأهيـل   النواجي ،     ، 43 ىكشف القناع المرن  

 المنهـل الصـافي   ،  1/96 الـدليل الشـافي   تغري بـردي،     ابن ،   109 ، ق  مراتع الغزالن  ،   288

 ،  1/465  حسـن المحاضـرة   السـيوطي ،      ، 1/261 مسـتوفى الـدواوين   ،  األزهري،   2/262

 شـذرات الـذهب   ،  ابـن العمـاد       ، 41 األمـم نزهـة    ،   533 : 1 : 1 بدائع الزهور  ،   إياسابن  

  6/593 العربـي   األدبتـاريخ   بروكلمـان ،      ، 3/442 اإلسـالم ديـوان   ، ابن الغزي ،      6/160

 فـروخ ،   ،   420 واإلمـارات عصـر الـدول     شـوقي ،    ،  ، ضـيف     1/268 األعـالم الزركلي ،   

  .2/204 معجم المؤلفين ، كحالة ، 3/762  العربياألدبتاريخ 
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 ومنها من حدد    ، )2(شهر الذي ولد فيه وهو شهر شوال        كما وأجمعت على ال     ،)1( اهللافضل  

 ،في حين اختلفت هذه المصادر والمراجع في سنة والدتـه          ، )3(ثالث شوال   :  فقال    ، اليوم

 سـنة  أن إلىفي حين ذهب بعضها    ، )4(د سنة سبعمائة للهجرة   ِله و نَّ أ إلىفقد ذهب معظمها    

 سنة  وِلد العمري   أن إلىا الصفدي فقد ذهب      أم ، )5(سبع وتسعين وستمائة هي سنة والدته       

 سبعمائة ، إال أنَّه عاد في نهاية ترجمته لـه ليتـردد بـين سـنتي سـبعمائة وسـبعمائة                    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

فــوات  ، الكتبــي ، 8/254 الــوافي بالوفيــات، 1/420أعيــان العصــر الصــفدي ، : ينظــر  )1(

 ،  792 : 3 : 2 ،   السـلوك  ، المقريـزي ،      64 ، ق  عقـد الجمـان   الزركشـي ،     ،1/14 الوفيات

حسـن   ، السـيوطي ،      2/98 طبقـات الشـافعية   ابـن قاضـي شـهبة ،          ، 1/732 المقفى الكبير 

ــرة ــى،  ، 1/465 المحاض ــافعي ، موس ــةالش ــذكرة األيوبي ــي  ،203 ، قالت      درة  ،المكناس

ـ  ، بروكلمـان ،  6/160 شـذرات الـذهب   ،  ابن العمـاد ،       18/ 1 الحجال   العربـي األدباريخ ت

 ،  420 واإلمـارات عصـر الـدول       شـوقي ،    ، ضـيف ،    1/268 األعـالم  ، الزركلي ،     6/593

  .3/762 العربي األدبتاريخ فروخ ، 

 ، ابـن    3/126 ،   تـذكرة النبيـه    ،  ابـن حبيـب ،         275 الـذيل علـى العبـر     الحسيني،  :  ينظر   )2(

ـ حسـن الم   ، السـيوطي،     2/98 طبقات الشافعية  قاضي شهبة ،     ، ابـن العمـاد،    1/465 رةحاض

  .160 /6 الذهب شذرات

فــوات الكتبــي ،  ،8/254 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، :  ينظــر )3(

ــات ــي،   ،1/14 الوفي ــانعالزركش ــد الجم ــزي ،64، قق ــلوك،  المقري  ،792 : 3 :2  الس

  العربــياألدباريخ تــ، بروكلمــان، 18/ 1 درة الحجــال لمكناســي، ا،1/732 المقفــى الكبيــر

  .3/762  العربياألدبتاريخ فروخ ،  ،6/593

فــوات  ، الكتبــي، 8/254 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، :  ينظــر )4(

 ،  3/126 تـذكرة النبيـه    ،  ابـن حبيـب ،         275 الـذيل علـى العبـر     الحسيني،   ،1/14 الوفيات

  السـلوك المقريـزي ،     ،   1/46 ع البـدور  مطـال  ، الغزولـي ،      64ق ،عقد الجمـان  الزركشي ،   

/ 1 الـدرر الكامنـة    ، ابـن حجـر ،        2/98 طبقات الشـافعية   ،، ابن قاضي شهبة    792 : 3 : 2

الشـافعي ،    ،   1/180 األمـل نيـل   الحنفـي ،     ، 1/465 حسـن المحاضـرة    ، السيوطي ،     194

لمـان ،    ، بروك  6/160شـذرات الـذهب     ابـن العمـاد ،       ،   203 ، ق  التـذكرة األيوبيـة   موسى،  

ــاريخ  ــي األدبت ــي ،  ،6/593 العرب ــالم الزركل ــة ،  ،1/268 األع ــؤلفين كحال ــم الم  معج

2/204.  
  ، 1/732 المقفـى الكبيـر    المقريـزي ،   ،   81 الـرد الـوافر    محمـد ،     ابن ناصر الدين ،   :  ينظر   )5(

 . 2/261 المنهل الصافي، 1/96 الدليل الشافيبردي ،  ابن تغري
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 . )1(" أن مولده سنة إحدى وسبعمائة أو سنة سبعمائة والظاهر: " يقول وواحد، 

 

 ذات عراقة أدبية ، تولى عدد مـن أفرادهـا وظيفـة             أسرةوقد نشأ العمري في              

  :  ، وهؤالء هم )2(صاحب ديوان اإلنشاء ، ألكثر من قرن تقريباً

، أخـو كاتـب    بدر الدين محمد بن فضل اهللا بن مجلي العمري العدوي القرشي            :  أوالً    

ولد سنة أربع وثالثين وستمائة ، وكان من أعيان الكتاب المتصرفين ،             الدين ،    ييالسر مح 

  )3(. سنة ست وسبعمائةاألولىمات في جمادى 

     

القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا ، أبو محمد ، األثير القرشـي ،                 : ثانياً    

كاتباً أديباً مترسالً ، تعانى الكتابة ، وأجاد الخط ،          ولد سنة ثالث وعشرين وستمائة ، وكان        

  )4(.سبعمائةرة مرموقة ، توفي سنة سبع عشرة ووكانت مكانته في الكتابة مذكو

     

   جـان ، القاضـي الكبيـر      ي الدين يحيى بن فضل اهللا بن المجلي بـن دع          يمح : ثالثاً    

السر السلطاني بالشام أوالً ، وبمصر      الرئيس، أبو المعالي القرشي العدوي العمري ، كاتب         

أخيراً ، كان كاتباً بارعاً ، وله النظم الفائق ، والنثر البديع الرائق ، مولـده سـنة خمـس                    

  )5(.وأربعين وستمائة ، ووفاته سنة ثمان وثالثين وسبعمائة بالقاهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .8/268 الوافي بالوفيات )1(

  . 4 ، مقدمة المحقق التعريف بالمصطلح الشريفري ، العم:  ينظر)2(

   .86 -4/85الدرر الكامنة ابن حجر، :  ينظر )3(
   .2/260نفسه :  ينظر )4(

ابـن  ، 268 - 28/267 الـوافي بالوفيـات     ، 572 – 5/571 أعيـان العصـر   الصفدي ،   :  ينظر   )5(

  .9/232 النجوم الزاهرةتغري بردي ، 
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ي العمري ، كاتـب     وي الدين يحيى بن فضل اهللا العد      يين محمد بن مح   بدر الد  : رابعاً     

السر ، ولد سنة إحدى وسبعمائة ، وهو شقيق شهاب الدين أحمد ، تعانى صـناعة أبيـه ،                   

ثالث وأربعين وسبعمائة ، ومات في رجب سـنة          وباشر كتابة السر عوضاً عن أخيه سنة      

  )1(.ست وأربعين وسبعمائة

 .بن يحيى بن فضل اهللا العمري ، صاحب هذه الترجمة أحمد  : خامساً     

 العمـري ، ثـاني      عالء الدين علي بن يحيى بن فضل اهللا بن مجلي العدوي           :  سادساً    

 السر السلطاني بمصر سنة خمس وثالثين وسبعمائة ،         ي الدين يحيى ، تولى كتابة     ي مح أبناء

  )2(.مائة بعد عزل أخيه شهاب الدين ، ومات سنة تسع وستين وسبع

  العـدوي  القاضي بدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن يحيى بن فضل اهللا             : سابعاً     

 من مـرة ، ومـات       أكثر ، كتب السر بدمشق والقاهرة        ولد سنة خمس وسبعمائة    ،العمري

بدمشق سنة ست وتسعين وسبعمائة ، وهو آخر من ولي من بني فضل اهللا كتابة السر ببالد               

   )3(.مصر

ين ابن القاضي عالء    د أحمد بن علي بن يحيى بن فضل اهللا العمري ، شهاب ال             :ثامناً     

 سنة خمس   إبراهيمالدين ، ولي كتابة السر بدمشق عوضاً عن فتح الدين أبي بكر محمد بن               

  )4(.وسبعين ، حتى مات سنة سبع وسبعين وسبعمائة

         رولكنهم كانوا يحسون بأنهم أكثر ،)5(لُّسوقد استقر أجداد العمري األقربون في الب  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .175 -174/ 4 الدرر الكامنةابن حجر ، :  ينظر)1(    

  .82 – 3/81نفسه :  ينظر )2(

  . 4/61نفسه :  ينظر )3(

  . 2/153 درر العقودالمقريزي ، :  ينظر )4(

 م وضمها ، كورة بمصر ، في الجنوب ، بينها وبين المغيرة ثالثة بفتح الراء ، وتشديد الال:  البرلُّس )5(

  .2/148 المسالك والممالكالبكري ، : ينظر  .  والفرسخ يساوي ثالثة أميال إلى ستةفراسخ    
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 )1(. لهمأساسيةارتباطاً بدمشق منهم بمصر ، فاحتفظوا باسم الدمشقي كنسبة 

 مع والـده لمـا كـان     اإلنشاءن ، فعمل في ديوان       بعمل الدواوي  أسرته        ربطته تقاليد 

 إلـى  الثالثة ، ولما انتقل والـده        )2( سلطنة الناصر محمد   أيام كاتب السر بدمشق في      األخير

كتابة السر بمصر انتقل معه ، وصار هو الذي يقرأ البريد على الملك الناصـر ، وينفـذ                  

 ودلـل   ،بسبب كبر سنه    ،  عنه   نيابة، وقد استمر في ذلك طوال مدة عمل والده         المهمات ، 

 في عمري من كَتَـب النسـخ ،         أرولم  : "  شهاب الدين    د بقوله عن وال   الصفدي على ذلك  

لكن القاضي محي الدين هـذا      وخَرج التخاريج والحواشي أحلى وأظرف وال ألطف منه ،          

الده ولم أر عمري من نال سعادته في مثـل أو : رعشت يده ، وارتجت كتابته أخيراً ، قال   

 وقد تقلد العمري جملة وظائف هامة ، فشغل حينـاً وظيفـة             )3(".وأمالكه ووظائفه وعمره    

 ، وواله السلطان الناصر وظيفـة       )5( ، وخلف أباه في رئاسة ديوان اإلنشاء       )4(قاٍض بمصر 

 .)6(المشرف على البريد

 عمائة عينوقد ظلت أحوال العمري طيبة ، حتى إذا كانت سنة ثمان وثالثين وسب         

   في وظيفة كاتب السر، فاعترض ابن فضـل اهللا         )7(السلطان الناصر علم الدين بن القطب      

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .410/ 1  الجغرافي العربياألدبتاريخ كراتشكوفسكي ، أغناطيوس ، :  ينظر )1(

ر ، ولـد سـنة أربـع         هو محمد بن قالوون بن عبد اهللا الصالحي الملـك الناصـر ابـن المنصـو                )2(

ابـن  : ينظـر  . وستمائة ، كان يجل العلماء ، توفي سـنة إحـدى وأربعـين وسـبعمائة                وثمانين  

  .8/115 النجوم الزاهرة ، ابن تغري بردي ، 4/92 الكامنة الدررحجر ، 

  . 574/ 5 أعيان العصر )3(

  . 1/18، مقدمة المحقق مسالك األبصار العمري ، :  ينظر )4(

  .1/18مقدمة المحقق نفسه ، :  ينظر)5(
 يعرف المشرف على البريد باسم الـداودار ، أي ممسـك الـدواة، ويقـوم هـذا الشـخص بتبليـغ                      )6(

  . 5/462 صبح األعشىالقلقشندي ، : ينظر . السلطان ما يرد من بريد 

 .لم أقف له على ترجمة  ) 7(

 

 9



  ذلك ، وأمر ابن فضل اهللا أن على ذلك ، وقال للناصر إنه قبطي ، فلم يلتفت الناصر إلى 

أما يكفي أن يكون كاتباً للسر      :" يكتب البن القطب زيادة في راتبه ، فامتنع عن ذلك ، وقال           

ـ   :" ،وقام مغاضباً للسلطان ، وهو يقول       "حتى يزاد في معلومه       .)1(" حـرام    يخـدمتك عل

، إال أن السـلطان      العفو منه     لدى السلطان، وطلب   باالعتذاروعلى الرغم من تدخل والده      

أصر على عزل شهاب الدين من وظيفته ، وإحالل أخيه عالء الدين مكانه ، كـذلك أمـر                  

  .)2(السلطان أن تحدد إقامة شهاب الدين في بيته

  

توفي والد شهاب الدين بعد ذلك ، وعاش العمري في مرارة ، يقول فـي مقدمـة                          

د خلعت ذلك الرداء المعار ، ومات سـلطاننا         هذا وق :" كتابه التعريف بالمصطلح الشريف     

 ، ويقول فـي خاتمـة       )3(" رحمه اهللا ، وزال ذلك الستار ، وقد أهملت هذا الفن حتى نسيته            

إنفـاق رأس   وإعراضي عن هذه الصناعة التي قلت فيها البضاعة ، وعلمـت أن             " : كتابه

 إلى طلباً   كتب فضل اهللا ف   وبعد معاناة مريرة عاد ابن     ، )4(" العمر فيها كان إضاعة      مالي من 

 الناصر يسأله فيه أن يسمح له بالسفر إلى الشام ، فحرك هذا الطلب ما كان ساكناً                 السلطان

 في نفس السلطان من الغضب عليه ، فأمر السلطان باعتقاله وسجنه ، ومصادرة أموالـه،              

 دس  بل الحد   ولم يقف األمر عند هذا    ، )5(وكان ذلك في شعبان سنة تسع وثالثين وسبعمائة       

 بقطـع   ، فـأمر الناصـر      السلطان أن شهاب الدين كان قد زور توقيعـاً         إلىأحد الكتاب   

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/194 الدرر الكامنة ابن حجر ، )1(

 .نفسه والجزء نفسه والصفحة نفسها: ينظر  )2(

  .14 المقدمة )3(

  .333 نفسه )4(

  .1/194 رر الكامنةالدابن حجر ، :  ينظر )5(
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 وذلـك ،)2(وسجن، ولم يفرج عنه إال في ربيع اآلخر سنة أربعين و سبعمائة            )1(يده فقطعت 

يذكر المقريزي فيها أن محبوساً سأل السلطان في العفو عنه وتخلية سبيله ، فلـم               قصة  في  

يه ن أمره يعرفه شهاب الدين ، فبعث إل       إ:  خبره وال سبب حبسه ، فقيل له         يعرف السلطان 

ليخبره بشأن هذا المحبوس ، فعرفَه الخبر ، فأمر باإلفراج عـن الرجـل وعـن شـهاب                  

    .)3(الدين

 قـبض   أن إلـى  وأقام    ،  داره إلى السلطان عن شهاب الدين نزل       أفرجوبعد أن             

 إلـى  في سنة أربعين وسبعمائة ، واستدعى شـهاب الـدين            )4( تنكز األميرالسلطان على   

حلفه على المناصحة ، وواله كتابة السر في دمشق بدالً من الشهاب يحيـى              حضرته ، واست  

فظل في ذلك المنصب حتى عزل منه في الثالث من صفر سنة ثـالث              ،   )5(بن القيسراني ا

وأربعين وسبعمائة ، بعد أن كثرت الشكايات منه ، وتقلد أخوه بدر الدين محمد المنصـب                

       .)7(ون منصب أو عمل حتى وفاته، وظل ابن فضل اهللا معزوالً د)6(مكانه

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكر المقريزي أن ابن فضل اهللا تلطف في أمره أمام السلطان حتى عفـا عـن قطـع يـده ، ولـم                        )1(

  .1/735 المقفى الكبير: ينظر . تقطع 

  . 1/194 الدرر الكامنةابن حجر ، :  ينظر )2(
  .1/735 المقفى الكبير:  ينظر)3(

 هو تنكز نائب الشام ، يكنى أبا سعيد ، جلب إلى مصـر وهـو صـغير ، جلبـه األشـرف ، ثـم                          )4(

ابـن حجـر ،     : ينظـر .  الناصر ، كانت وفاته سنة إحـدى وأربعـين وسـبعمائة             إلى انتهى أمره 

  .   1/308 الدرر الكامنة

نصـر  بـن محمـد بـن        بن محمد بن محمد بن خالـد         عبد اهللا  بن محمد بن     إسماعيل هو يحيى بن     )5(

المخزومي شهاب الدين ، ولـي كتابـة السـر بعنايـة تنكـز ، ومـات سـنة ثـالث                      القيسراني

  .256 – 4/255 الدرر الكامنةابن حجر، : ينظر. وخمسين وسبعمائة 

  . 1/194 الدرر الكامنة ، ابن حجر ، 1/735 المقفى الكبيرالمقريزي ، :  ينظر)6(

    . 1/194 منةالدرر الكاابن حجر، :  ينظر)7(
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            ويروي ابـن كثيـر أن ابـن فضـل اهللا ابتنـى بيتـاً فخمـاً بسـفح جبـل                     

  .)2( ليس له مثيل بالسفح)1(قاسيون

 .شيوخه : المبحث الثالث 

 واألصول الشيوخ ، ودرس اللغة والفقه       أعالم تلقى العمري العلم على عدد من                  

الشيخ ابن  : حديث ، وأهم شيوخه      وسمع ال   ،واألدب الصغرى والعروض والشعر     واألحكام

، و  )5(،وقـرأ عليهمـا العربيـة     )4(، وشمس الدين محمد بن مسلم الصالحي      )3(يب الشهبي ذؤ

، وقرأ عليه   )9(، وابن تيمية  )8(، وقرأ عليهما الفقه   )7(، وابن الفركاح  )6(يالدزدارشهاب الدين   

  .)10(األحكام الصغرى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   هو الجبل المشرف على مدينة دمشق      )1( ه عـدة مغـاور ، وفيهـا آثـار األنبيـاء ، وكهـوف ،                 وفي

 معجـم البلـدان   ينظـر الحمـوي ،      . وفي سفحه مقبرة أهل الصالح ، وهو جبل معظَّم ومقـدس            

4/295.  

  .215 /14 البداية والنهاية:  ينظر )2(

سدي كمـال الـدين ابـن قاضـي شـهبة ،             ذؤيب األ  ن محمد بن عبد الوهاب بن      هو عبد الوهاب ب    )3(

  .2/261 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر .  ست وعشرين وسبعمائة  مات سنة
 هو شمس الدين محمد بن مسلم الصالحي ، الفقيه الحنبلـي ، قاضـي قضـاة المدينـة المنـورة ،                       )4(

  . 105 اةبغية الوعينظر السيوطي، . المذهب والعربية ، وأقرأ الناس  برع في

  .194/ 1 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر  )5(

اري شـهاب الـدين أبـو       ربلي ثـم الدمشـقي الـدزد      بن عبد اهللا بن الحسين بن علي األ        هو محمد    )6(

 الـدرر الكامنـة   ابـن حجـر ،      : ينظـر   . المجد ، مات سنة ثمان وثالثين وسـبعمائة          الفرج ابن 

3 /284.  

ـ          رحمن بن عبد ال   إبراهيم هو   )7( بـن  ازاري الصـعيدي برهـان الـدين         بـن سـباع بـن ضـياء الف

  . 1/26 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . سنة تسع وعشرين وسبعمائة   توفي،الفركاح

  .1/194 الدرر الكامنةابن حجر ، :  ينظر )8(

ين بن عبد السالم بن تيمية الحرانـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، تقـي الـد                 هو أحمد بن عبد الحليم        )9(

.  كان كثير البحث في فنون الحكمة ، داعية إصالح فـي الـدين ، آيـة فـي التفسـير                    ،أبو العباس 

  . 96 -88/ 1 الدرر الكامنة ابن حجر ،: ينظر 

  .  1/194 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر  )10(
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 ، وعـالء    )1(            كما ودرس على والده ، والشـيخ شـمس الدين محمد الصـائغ          

    بـن ا ، وقرأ على العـالمة شـــهاب الـدين          )3(، العروض واألدب  )2( علي الكندي  الدين

 )6( ، وعلى أبي حيان    )5( جملة من المعاني والبيان ، وجملة من الدواوين وكتب األدب          )4(فهد

 وأكثر ديوان أبي تمام ، كما قرأ عليه شيئاً مـن            )7(الستة والدريدية واألشعار  درس الفصيح   

 ،  )10( بعض العـروض   )9( ، وقرأ على الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني        )8(العروض والنحو 

 تاريخ المغول وأخبار بغـداد، كمـا درس عليـه           )11(شمس الدين األصفهاني  وقص عليه   

  .)12(اُألصول

 ــــــــــــــــــــــــــــ

الـنظم   هو محمد بن الحسن بن سباع الدمشقي األديب شـمس الـدين ابـن الصـائغ ، بـرع فـي                       )1(

  .255/ 3 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . ومات سنة عشرين وسبعمائة  والنثر ،

التـذكرة   هو علي بن الظفر بن إبراهيم بن عمـر الـوداعي الكنـدي الدمشـقي ، وهـو صـاحب                    )2(

  .4/263 لسان الميزانابن حجر ، : ينظر . توفي سنة ست عشرة وسبعمائة   ،الكندية

  .  1/194 الدرر الكامنة، ابن حجر :  ينظر )3(
  البـارع   اإلمـام  الثناء شهاب الدين،     أبوهو محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبي ثم الدمشقي             )4(

  . 199-4/198 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . البليغ ، توفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة     

  .8/254 الوافي بالوفياتالصفدي ، :  ينظر)5(

ندلسـي ، مـن كبـار     بن حيان الغرناطي ، أبـو حيـان األ  و محمد بن يوسف بن علي بن يوسف       ه )6(

 وأربعــينبالعربيــة والتفســير والحــديث والتــراجم واللغــات ، تــوفي ســنة خمــس  العلمــاء

  .189 -4/185 الدرر الكامنةحجر ،  ابن:  ينظر ،وسبعمائة

  الحسن بن دريد ، وهي من جيد شعره ، يمدحألبي بكر محمد بنهي القصيدة المقصورة :  الدريدية )7(

  .329 – 4/323 األعيانوفيات ابن خلكان ، : ينظر.  بها الشاه بن ميكال    

  .8/255 الوافي بالوفياتالصفدي ، :  ينظر )8(

  ، كمال الدين ، المعروف بابن الزملكاني ، فقيه ، توفي           األنصاريعلي بن عبد الواحد     هو محمد بن     )9(

  .8 – 4/7 فوات الوفياتالكتبي ، : ينظر. ة سبع وعشرين وسبعمائة سن     

  .1/160 شذرات الذهب ، ابن العماد ، 1/194 الدرر الكامنةابن حجر ، :  ينظر )10(

       ، مفسـر ، عـالم      األصـفهاني  الثناء   أبوحمد العالمة شمس الدين      هو محمود بن عبد الرحمن بن أ       )11(

  .4/200 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر .  وسبعمائةوأربعينع بالعقليات ، توفي سنة تس

  .8/255 الوافي بالوفياتالصفدي ، :  ينظر )12(
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سـمع  :" وعندما تحدث ابن رافع في معجمه عن شيوخ ابن فضـل اهللا ، قـال                         

بـن  ،ومحمد بن أبي بكر بن عثمـان        )2(،ومحمد بن يعقوب الجرائدي   )1(بدمشق من الحجار  

 ، بالقاهرة ، ومن والده ، وأبـي زكريـا           )4( ، وست القضاة بنت يحيى الشيرازي      )3(فشر

وأجاز لـه    ، وغيرهم ،     )6(حمد بن محمد بن عمر الحلبي      ، وأ  )5(يحيى بن يوسف المصري   

   )7(".جماعة ، وحدث بالقاهرة ودمشق 

ـ    )9( فـي شـعراء المائـة الثامنـة        )8(وذكره الِبرزالـي                      يني أن  ، وذكـر الحس

  .)10( "حدث باإلجازة عن األبرقوهي "العمري 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
،  هو إبراهيم بن علي بن إبراهيم جمال الدين القاهري ، يعـرف بـابن عـالم النـوري وبالحجـار                    )1(

 .4/145 ديوان اإلسالمابن الغزي، : ينظر. توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة 

ن يعقوب بن بدران بـن منصـور عمـاد الـدين الجرائـدي األنصـاري الدمشـقي ،                    هو محمد ب   )2(

  . 4/177 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . عشرين وسبعمائة  توفي سنة

 حسـن    بكر بن عثمان بن مشرق األنصـاري الخشـاب ، كـان منـور الشـيبة                أبي هو محمد بن     )3(

 الـدرر الكامنـة    ابـن حجـر ،       :ينظـر   .  توفي سـنة إحـدى وعشـرين وسـبعمائة            السمت ، 

3/246 .  

 هي ست القضاة بنت القاضي محي الدين يحيى بـن أحمـد بـن السـرائي ، الشـيرازي ، ماتـت                       )4(

  . 78/ 2 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 

مـات  أبـو زكريـا ،       الفتوح المقدسـي ثـم المصـري         أبي محمد بن    أبي هو يحيى بن يوسف بن       )5(

  . 4/266 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . سنة سبع وثالثين وسبعمائة 

حمد بن محمد بن عمر بن نسوار بـن عبـد البـاقي أبـو العبـاس الحلبـي ثـم المصـري                        هو أ  )6(

الـدرر  ابـن حجـر ،      : ينظـر   .  بحفنجلة ، مات سـنة أربـع وأربعـين وسـبعمائة              المعروف

  .1/171الكامنة 

  . 2/112 الوفيات )7(

  هو القاسم بن محمد بن يوسف بـن محمـد الدمشـقي ، أبـو محمـد ، علـم الـدين ، محـدث ،                          )8(

  .19 -18 ذيل تذكرة الحفاظالحسيني ، :ينظر.  توفي سنة تسع وثالثين وسبعمائة ،مؤرخ

  .2/112  الوفياتابن رافع ،:  ينظر)9(

سـحق بـن    هـو أحمـد بـن إ        :واألبرقـوهي  .275 الذيل على العبـر    ،   57 ذيل تذكرة الحفاظ   )10(

محمد ، أبو المعالي شهاب الـدين ، عـالم بالحـديث والقـراءات ، تـوفي بمكـة سـنة إحـدى                       

  . 6/4 شذرات الذهبابن العماد ، : ينظر . وسبعمائة 
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 . صفاته وآراء العلماء فيه : المبحث الرابع 
 

وقـد ذكـاًء   كان العمري ـ كما كتب عنه معاصروه ـ جميل الصـورة ، يت                

ياء لم يرها اجتمعت في غيره ،       ، وذكر الصفدي أن العمري كان يتمتع بأربعة أش        )1(وفطنة

الحافظة ، قلما طالع شيئاً إال وكان مستحضراً ألكثره ، والذاكرة التي إذا أراد ذكر               :"وهي  

شيء من زمن متقدم كان ذلك حاضراً كأنه إنما مر به باألمس ، والذكاء الذي تسـلط بـه                   

 ذلك كله حسـن الـذوق       إلىعلى ما أراد ، وحسن القريحة في النظم والنثر ، وأضاف اهللا             

  . )2("الذي هو العمدة في كل فن 

 الكملة الـذين رآهـم ، ويعنـي         األدباءكما ذكر الصفدي أن العمري كان أحد                   

 أهـل  بتـراجم     علماً وعمالً ، في النظم والنثـر ، ومعرفـة          باألدبالذين يقومون   "بالكملة  

، ثم  وأشياخ الكتابة   عصرهم ومن تقدمهم على اختالف طبقات الناس ، وبخطوط األفاضل           

 وينفرد عنه بأشياء بلغ فيها الغاية ، وقصر ذلك          ، رأيته من الكملة في أشياء       إنه يشارك من  

سل  اإلنشاء ، والنثر الذي هو فيه آية ، والنظم وسائر فنونه ، والتر             ألنه جود فن   شأوهعن  

  وهلـم  )3(نجنكز خـا  البارع عن الملوك ، ولم أر من يعرف تواريخ ملوك المغل من لدن              

وكذلك ملوك الهند األتراك، وأما معرفة الممالك والمسالك وخطـوط األقـاليم             ا معرفته جر

  . )4(" وخواصها فِإنه فيها إمام وقته ، وكذلك حل التقويم وصور الكواكب  ومواقع البلدان

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/194الدرر الكامنة ، ابن حجر ، 8/253 الوافي بالوفياتالصفدي ، :  ينظر )1( 

  .254 - 253/ 8 الوافي بالوفيات )2(

   نـون  و مـع قبيلتـه بـين نهـري أ         أقامقائد من قادة المغول ، من قبيلة قيات الوثنية ،           :  خان   زجنك )3(

 ضـد   فـي حـربهم   بـين المغـول بقيادتـه لهـم           مرموقـاً  وكيرولين ، واستطاع أن يتبوأ مكاناً     

ـ شـوكت ،     حجة،: ينظر. سلمين  الم  ودولـة إيلخانيـة      األولـى  ات بـين دولـة المماليـك      العالق

  . 36،  العربياألدب ، الحسين ، قصي ، 45 فارس

  .254 - 253/ 8 الوافي بالوفيات )4(
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اإلمـام الفاضـل البليـغ      : " وفي كتاب آخر تحدث الصفدي عن العمري قائالً                    

 ، الناظم الناثر ، أحد رجاالت الزمان كتابة وترسـالً           األدب أهلالمفوه حجة الكتاب ، إمام      

 غايات المعالي وتوسالً وإقداماً على اُألسود في غابها ، وإرغاماً ألعاديه بمنع             إلىوتوصالً  

 ويتصبب ، ويتدفق بحـره      رة وحفظاً  ذكاء وفطنة ويتلهب ، ويتحدر سيله ذاك       رغابها، يتوقد 

جواهر كالماً ، ويتألف إنشاؤه بالبوارق المتسرعة نظاماً ، ويقطر كالمه فصاحة وبالغة              لاب

 غيب المعنى من ستر رقيق ، ويغوص فـي          إلىوينظر  وتندى عبارته انسجاماً وصياغة ،      

خر عـن   لجه البيان فيظفر بكبار الدر من البحر العميق ، استوت بديهته وارتجاله ، وتـأ              

فروسيته من هذا الفن رجاله ، يكتب من رأس قلمه بـديهاً مـا يعجـز تـروي القاضـي                   

 أن يدانيه تشبيهاً ، وينظم من المقطوع والقصيد جوهراً ، ما يخجل الروض الذي               )1(الفاضل

       . )2("غبار باكره الحيا مزهراً ، جبل كتابة وأخبار ، وبحر في المعاني التي ال يشق له فيها

قق في كالم الصفدي يجد تأكيداً منه على الدرجة العلمية العالية التي بلغها             دوالم            

 إلمامه بمختلف العلوم ، وإحاطته بـالكثير        إلىابن فضل اهللا العمري في زمانه ، كما يشير          

 . من أمور العصر ، وقدرته الفائقة في األدب 

وأما نثره فقـلَّ    :" عمري وشعره ، فقال     وفي موقع آخر تحدث الصفدي عن نثر ال               

من يجاريه ، أو يقارب خطو قلمه في تنسيق دراريه ، وأما نظمه ففي الثريـا ، وأبياتـه                   

 . )3(" ضوع ريا وتتطول في المحاسن ريا ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ       هو عبد الرحيم بن علي بن     ) 1( ريقـة الفاضـلية فـي      ب إليـه الط    السعيد اللخمي البيساني الـذي تنس

أبـو شـامة ،     : الكتابة ، وهو من أئمة الكتاب ، توفي سنة سـت وتسـعين وخمسـمائة ، ينظـر                   

 . 4/472 الروضتين في أخبار الدولتين

  . 418-1/417 أعيان العصر )2(

  .1/418 نفسه )3(
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 له حافظة قوية ، ومحاضرة    :"  إلى ما ذهب إليه الصفدي ، فقال         ي         وذهب المقريز 

 جميلة ، وكالمه فصيح بليغ ، وله غوص في المعاني ، وعنده اقتدار على النظم ، بحيـث                 

وكان ..... تساوت بديهته وارتجاله ، وكان يكتب من رأس قلمه بديهاً ما يعجز عنه غيره               

 .  )1("  عصره أهلإماماً في األدب عارفاً بتراجم الناس ، سيما 

 معروفة ، وفضـيلته فـي الـنظم    اإلنشاءمنزلته في :"        وفي ذلك يقول ابن الوردي      

  .)2("والنثر موصوفة 

الكاتب المترسل الفاضـل ، لـه       : " عمري في عقده ، فقال    ل       وتحدث الزركشي عن ا   

األدب الرايق والتشبيه الفايق الذي لو سمعه المتنبي الشتغل به عن ذكر العذيب ، أو سمعه                

  .)5(.... " لطار قلبه )4(س لصاح، أو ابن قالق)3(ديك الجن

      وتحدث ابن إياس عن العمري فأشار إلى جودة نثره ، وبراعته في الشعر والخـط ،                

كان عالماً فاضالً ، بارعاً في صنعة اإلنشاء ، وله في ذلك المصـنفات الجليلـة ،           :" يقول  

  .)6("لي الطبقةكان ناظماً ناثراً ، وله خط جيد ، عا.....والعبارة اللطيفة في اإلنشاء ، 

 كان إماماً فاضالً بارعاً ، ناظماً ناثراً ، جواداً ممـدحاً ،           :"      وقال ابن تغري بردي فيه      

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/733 المقفى الكبير )1(

  .2/502 تتمة المختصر )2(

ـ                  )3( هور مـن شـعراء     هو أبو محمد عبد السالم بن رغبان الكلبي ، الملقب ديك الجـن ، شـاعر مش

 وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان ،      : ينظـر . الدولة العباسية ، توفي سنة خمس وثالثين ومـائتين          

3/118. 

 هو أبو الفتح نصر اهللا بن عبد اهللا بن مخلوف بن علي بـن قالقـس اللخمـي ، الملقـب القاضـي                        )4(

لكـان ،   ابـن خ  : ينظـر   . شاعراً مجيداً ، تـوفي سـنة سـبع وسـتين وخمسـمائة              األعز، كان   

   4/209 وفيات األعيان

  . 64ق )5(

  . 533 : 1 : 1 بدائع الزهور )6(
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  .)1(" وله المصنفات المفيدة 

جمع تاريخاً ، ونظم الشعر الفائق ، وقال النثـر الرائـق ،      :"           وقال فيه ابن رافع     

  .)2("وكتب اإلنشاء بالبالد الشامية 

وكـان حسـن   :" العمري للعلماء والفقـراء ، يقـول                وأشار ابن كثير إلى محبة      

سريع االستحضار، جيد الحفظ ، فصيح اللسان،جميل األخالق ، يحب العلمـاء             المذاكرة ، 

 .)3( "والفقراء

كـان صـالحاً    :" ري ، يقول    أما ابن حبيب ، فركز على الجانب الديني عند العم                    

 ، طـاهر القلـب      األخـالق  رقيق النفس ، حسن    ،   األعراق متورعاً عابداً ، طيب      زاهداً  

  . )4("ال يتوقف ، ويقوم الليل و ، ينقل الخير واإلحسانواللسان ، وآمراً بالعدل 

 كتابة العمري وإنشاءه ، كانت ككتابة أهـل عصـره           نأ إلىوقد أشار القلقشندي              

 ، مـن السـجع والجنـاس        وإنشائهم ، فمبناها قائم على التخيل والتزام المحسنات البديعية        

  .)5(في كتابة القاضي الفاضل وابن نباتةوالتورية  وغيرها ، على نحو ما كان 

ر المـادة ، يتمتـع بـذوق أدبـي          يكوفسكي فرأى أن العمري كان غز     راتشأما ك           

 باه  بجدارة ناصية اللغة العربية ، جنّمعرفته الجيدة بأسرار البالغة ، وتملكهوأن مرهف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/265 المنهل الصافي )1(
 . 2/112 الوفيات )2(

  . 14/215 البداية والنهاية )3(

  .230ق  ،درة األسالك )4(

 ، وابن نباتة هـو أبـو نصـر عبـد العزيـز بـن عمـر التميمـي                    1/23 صبح األعشى :  ينظر   )5(

ابـن خلكـان ،     : ينظـر   .  ببغـداد    السعدي ، كان شاعراً مجيداً ، توفي سنة خمـس وأربعمائـة           

  .3/212 وفيات األعيان
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  )1(.بمهارة فائقة اإلطالة واإلسهاب وجعاله يحصر اهتمامه في الجوهري فقط 

وكان العمري شديد اإلخالص لدينه وعقيدته ، وأمانته لسـلطانه ودولتـه ، ومـن                      

 السلطان الناصر يطلب بيت     إلى )2()ريدافرنس(األدلة على ذلك أنه حدث وأرسل ملك فرنسا       

 دينار تعجل ، ويحمل في كل سنة دخْل نصـف الـبالد ،              ألف يبذل مائتي    أنالمقدس على   

  القبط كانوا صاروا رؤسـاء     ةويطرف بغرائب التحف والهدايا ، وحسن هذا كُتَّاب من كتب         

األفكة ،   الء هؤ إلىفي الدولة ، فقام شهاب الدين ووالده ليلويا السلطان عن رأيه إن أصغى              

   )3(.وأزمعا أن يكلما السلطان وإن خضبت ثيابهما بالدم 

 هذه الشخصية كانت شخصـية  أن ـ أؤكدولعلني ـ ومن خالل هذه اآلراء                 

 النظم والنثر، كما أنه ألـم بـأمور العصـر           بأمورمرموقة في عصرها ، فقد ألم العمري        

 وتعمقه في مختلف العلوم ، فقد كانت لديه          الواسع عهطالا إلى باإلضافةالسياسية وغيرها ،    

كان يتميز  دراية بعلوم التاريخ والجغرافيا واألدب والتراجم والبالغة وغيرها الكثير ، كما            

 جودة خطه ومجموعة من الصـفات       إلى باإلضافةبأخالق حسنة والتزام بالجانب الديني ،       

 .المعنوية التي قلما توجد في إنسان 

من جانب آخر ، وصف المقريزي ابن فضل اهللا بحـدة المـزاج ، وشراسـة                            

 . )4( أن هذا الشيء هو من أسباب عزل السلطان الناصر لهإلىالخلق ، وقوة النفس، وأشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/411  العربي الجغرافياألدبتاريخ :  ينظر )1(

:  ينظـر   . ، وكـان الملـك هـو فيليـب السـادس       Roide France المقصود بذلك ملك فرنسـا )2(

 ، سـتيفن ، رنسـيمان    ، 241 دراسات فـي تـاريخ المماليـك البحريـة        حسن ، علي إبراهيم ،      

  .3/738 الحروب الصليبية تاريخ
  .64 -62 التعريف بالمصطلح الشريفالعمري ، :  ينظر )3(

  .1/732 المقفى الكبير: ينظر  )4(
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القلقشندي إلـى أن العمـري كـان يعامـل النـاس بغلظـة، واسـتدل            وأشار           

العمـري مـن السـلطان لتقليـده منصـب كتابـة             من الكتاب الذي وجه إلـى     على ذلك   

إنـه ال يعامـل بالغلظـة إال مـن اسـتوجبها ، وال يخـص                " السر ، حيث جـاء فيـه        

   . )1("بالحسنى إال أهلها

 ،  جانـب الصـواب    –مـن وجهـة نظـري        – أما ما قاله القلقشندي ، فلعله                

الـذي بعـث، فالسـلطان أراد أن         للكتـاب  التفسـير غيـر الـدقيق      إلىولعل هذا يعود    

هـا لفظـة الحسـنى ، فالحسـنى ال          ت وداللة ذلـك أن لفظـة الغلظـة قابل         ينصح العمري 

 إليـه  الغلـيظ ، أمـا مـا ذهـب     لإلنسانأحسن ، أما الغلظة فال تكون إال  تكون إال لمن    

على شخصية كـالعمري ، فهـذه الشخصـية إن كـان ال بـد               فيه تحامالً    ريزي فأجد المق

  .  فيجب أن توصف بصالبة العود ، أو قوة النفس اإلطار،أن توصف في هذا 

لفـات العمـري ، وخاصـة كتـاب مسـالك           ؤ علـى م   طالعـي اومن خالل              

ه الشخصـية هـي مثـال        هـذ  أن الذي سيأتي الحديث عنه الحقاً ، أقف ِلـُأبين           األبصار

الجلد والصبر على العمـل ، فقـد صـرفت الليـالي واأليـام فـي تـأليف هـذه                    على  

الموسوعة ، وهذا يدل علـى علـم العمـري ومعرفتـه الواسـعة ، وسـعة اطالعـه ،                    

وإلمامه الواسع في مختلف الميادين والعلوم كمـا يـدل علـى سـعة صـدره وتفكيـره                  

 .المتعمق 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .11/301 صبح األعشى )1(  
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 .مؤلفاته  : خامسالمبحث ال
 

 ، إال   مع أن العمري لم يعمر طويالً ، حيث توفي وعمره يقارب الخمسين عاماً                        

أنه ترك لنا مجموعة من الذخائر والكتب ، التي تفاوتت في حجمها وموضـوعها ، وقـد                 

تبر مرجعاً أساسياً في بابه لجميـع مـن         جاءت مؤلفاته في موضوعات شتى ، وبعضها يع       

 . جاءوا بعده،  ولعل ما تركه العمري من مؤلفات يشهد بسعة اطالعه وتعدد ميادين ثقافته 

ربما كان الفرد الذي يعرف ديار الغرب       "              ويرى محمد كرد علي أن العمري       

م الشرق معرفة لـم     ل والترك وغيرهم من أم    ووال عجب أن عرف المغ    .... وأمم الفرنج   

  .)1 ("يدانه فيها أحد 

            وسأثبت في هذا المبحث مؤلفاته ، مع تعريف موجز بكل منها استناداً إلى مـا               

كتبـه التـي    ما ورد في ، باإلضافة إلى )2(جاء عنها في مجموعة من المصادر والمراجع    

 .عثرت عليها ، ومنها ما وجدته مطبوعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 377 كنوز األجداد )1(

فــوات  ، الكتبــي ، 8/255 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، :  ينظــر )2(

 ،  1/733 المقفـى الكبيـر    ، المقريـزي ،      64 ، ق  عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      1/14 الوفيات

ـ      ، العينـي ،      333/ 1 الكامنـة  الـدرر ابن حجر ،       بـن تغـري    ، ا  43 ىكشـف القنـاع المرن

ــردي ،  ــل الصــافيب ــخاوي ،   ،2/265 المنه ــالتوبيخالس  ، 290 ، 242 ، 216 اإلعــالن ب

/ 1 درة الحجـال   ، المكناسـي ،      1/465 لمحاضـرة  ا حسـن  ، السـيوطي ،      1/42 وجيز الكـالم  

 ، مـتن    3/442 اإلسـالم  ديـوان  ، ابـن الغـزي ،        6/160 شـذرات الـذهب    ، ابن العماد ،      18

ــق، ب ــاب وهــامش المحق ــاريخ األدب العربــيروكلمــان ، الكت ــوبي ، 595- 6/594 ت  ، األي

 تـاريخ  موسـى ،      ، باشـا، عمـر     86-85 آفاق الشعر العربي في العصـر المملـوكي       ياسين ،   

حمـزة ، عبـد       ، 1/268 األعـالم  ، الزركلـي ،      521-519  العصر المملـوكي   - األدب العربي 

   صـر الـدول واإلمـارات     ع ، ضـيف ، شـوقي ،         322 الحركة الفكريـة فـي مصـر      اللطيف ،   

ــروخ ، 421 ــي  ، ف ــاريخ األدب العرب ــة ، 3/763 ت ــؤلفين  ، كحال ــم الم     ، 2/205 معج

  .414 - 1/410  العربيتاريخ األدب الجغرافيكراتشكوفسكي ، 
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 " : مسالك األبصار في ممالك األمصار "  كتاب -1   

               ، أمـا السـخاوي      )1(اتفقت معظم المصـادر علـى تسـميته بهـذا االسـم                        

المسالك " ، وذكره ابن الغزي باسم      )2("مسالك األبصار في األقطار واألمصار    " فذكره باسم   

  .)4(... "من مؤلفات العمري مسالك األبصار : " واكتفى الحسيني بقوله ،)3("في التاريخ

شذ عن ذلك عمر فروخ      ، و  )5(          كذلك اتفقت معظم المراجع على تسميته بهذا االسم       

مسالك األبصار في ممالك األمصـار أو المسـالك         :من كتبه :" الذي ذكره بعنوانين ، فقال      

المسـالك  "  فالكتاب الثاني الذي ذكـره        ، ، وقد جانب فروخ الصواب في ذلك      )6("والممالك  

                  .   ئة هو كتاب جغرافي ألبي عبد اهللا البكري المتوفى سنة سبع وثمانين وأربعما" والممالك 

            أما حجم الكتاب فقد ذكرت بعض المصادر والمراجع أن عدد أجزائه قد بلغت             

، )8(، في حين ذهب بعضها اآلخر إلى أنها بلغت عشـرين مجلـداً          )7(سبعة وعشرين مجلداً    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  ، فـوات الوفيـات    ، الكتبـي ،      8/255 ي بالوفيات الواف ،   1/420 أعيان العصر الصفدي ،   :  ينظر   )1(

 المقفـى الكبيـر    ، المقريـزي ،   275 الذيل على العبـر    ،   57 ذيل تذكرة الحفاظ   ، الحسيني،    1/14

بردي ،    ، ابن تغري   43 ىكشف القناع المرن  ، العيني ،    194/ 1 الدرر الكامنة ابن حجر،   ،  1/733

 حسـن ، السيوطي ،    1/42 وجيز الكالم لسخاوي،   ، ا  2/265 المنهل الصافي ،  1/96 الشافي الدليل

 . 6/160 شذرات الذهب ، ابن العماد ، 18/ 1    درة الحجال ، المكناسي ، 1/465 المحاضرة

  .290 اإلعالن بالتوبيخ:  ينظر )2(

  .    442/ 3 ديوان اإلسالم:  ينظر )3(

 . 275 الذيل على العبر ، 57 ذيل تذكرة الحفاظ )4(

 الشـكعة ،       ، 1/268  األعـالم   الزركلـي ،     ، 6/594 األدب العربـي   تاريخروكلمان ،   ب  :ينظر   )5(

 الـدول واإلمـارات    عصرضيف ، شوقي،    ،   742 ،   العرب مناهج التأليف عند العلماء   مصطفى ،   

 ،  1/411 العربـي  الجغرافي تاريخ األدب  ، كراتشكوفسكي ،     2/205 معجم المؤلفين كحالة،    ، 421

  . )113( م1930، بغداد ، 8 ، مجلة لغة العرب ، مأدب العصر المملوكي ،نستاس الكرملي، أ

  .3/763 تاريخ األدب العربي )6(

ـ     العيني،  :  ينظر   )7(  ، ابـن العمـاد ،   8/ 1 درة الحجـال  ، المكناسـي ،      43 ىكشـف القنـاع المرن

  . 1/411 العربي تاريخ األدب الجغرافي ، كراتشكوفسكي ، 6/160 الذهب شذرات

  .    442/ 3 ديوان اإلسالم ، ابن الغزي ، 1/14 ، فوات الوفياتالكتبي ، :  ينظر )8(
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 ، واكتفـى الـبعض بقولـه إن       )1(وذهب بعضها إلى أن هذا الكتاب جاء في عشرة أسفار كبار          

، أما بروكلمان فقال إن     )3( ، أو بضعة وعشرين كتاباً     )2(الكتاب جاء في أزيد من عشرين كتاباً      

، واكتفى الحسيني بقولـه إن      )4( سبعة وعشرين مجلداً أو اثنين وعشرين مجلداً       الكتاب جاء في  

  .   )5(الكتاب جاء في عدة أسفار

ي مجموعة من أجزائه     إل              وحقيقة إن الكتاب يطبع في هذه األيام ، وقد وصلت         

قرأت فـي   واطلعت عليها ، وقد      التي أمدني بها أستاذي الدكتور حسن عبد الهادي          المحققة

مقدمة المحققين للجزء الثالث من الكتاب أنه من المتوقع أن يصدر الكتـاب فـي ثمانيـة                 

 .وعشرين مجلداً 

            وتعد موسوعة مسالك األبصار من أجّل الموسوعات وأكثرها أهمية ، فهي أقدم            

  . )6(مصدر وصف فيه مصنفه دولة المماليك والدول اإلسالمية المعاصرة لها 

          والموسوعة نوع من التأليف يدخل في ما هـو معـروف اليـوم بالجغرافيـا                  

الوصفية ، لما اختصت به من ذكر للطرق والمسالك والبلدان والمدن ، وما يتعلق بها مـن                 

المزروعات والطعام والشراب والنقود وغيرها ، ولما تفردت به من ذكر لألدباء والفقهـاء              

  )7(.عراء والحكام والصوفية وغير ذلك والمحدثين واألطباء والش

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/733 المقفى الكبير ، المقريزي ، 8/255 الوافي بالوفياتالصفدي، :  ينظر )1(
، ابـن تغـري     194/ 1 الـدرر الكامنـة    ، ابن حجـر ،       1/420 أعيان العصر الصفدي ،   :  ينظر   )2(

        اإلعــالن  ، الســخاوي ،2/265 الصــافيالمنهــل ، 1/96 الــدليل الشــافي بــردي ،

  .2/205 معجم المؤلفين ، كحالة ، 1/42 وجيز الكالم ، 290 بالتوبيخ

  .3/763 تاريخ األدب العربيفروخ ،  :  ينظر)3(

  .6/593 تاريخ األدب العربي:  ينظر)4(

 .     275 الذيل على العبر ، 57 ذيل تذكرة الحفاظ:  ينظر )5(

 . المقدمة/1، مسالك األبصار لعمري ،  ا:ينظر )6(

  .والجزء نفسه والصفحة نفسها نفسه ، :ينظر )7(
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             ولهذا الكتاب مكانة متميزة وشهرة خاصة بـين كتـب التـراث اإلسـالمي،              

فهو فالعمري نقل لنا صورة واضحة عن أحداث عصره السياسية واالقتصادية واالجتماعية،          

 المعتبرة ، وأمصاره المترامية ، فنراه يبين في مقدمتـه مـنهج             يتحدث عن ممالك اإلسالم   

إثبات نبذة دالة على المقصود     :" الموسوعة والغرض من تأليف هذا الكتاب بقول مختصر         

، كما يحدد الموضع الذي يتحدث عنه تحديداً دقيقـاً          " في ذكر األرض وما فيها ومن فيها        

ية ، والطبيعية ، واالجتماعيـة، والبشـرية ،         من حيث موقعه ، ومساحته ، وبيئته الجغراف       

واالقتصادية ، فيقرب إلى القارئ صورة المملكة ، أو الموضع ، وما كانت عليه معامالت               

 .أهلها ، وأنشطتهم المختلفة ، ويعطي وصفاً هاماً وشامالً للمجتمع الذي يتحدث عنه 

من الشخصيات لم يرد ذكرهم                 وتبرز قيمة الكتاب أيضاً في أنه ترجم لمجموعة         

إال في هذا المصنف ، كما ضمنه تراجم للقراء، وأهل الحديث الشريف والفقهاء وأهل اللغة               

وأهل النحو وأرباب المعاني واألطباء والحكماء والشعراء والوزراء واألذكيـاء وعقـالء            

 .  المجانين والحمقى والمغفلين وغيرهم 

كتابه أن يرتفع إلى مستوى راق في العرض األدبـي                     وقد استطاع العمري في     

من غير أن يفقد في ذات الوقت النظرة الشاملة إلى موضوعه ، وقد كان لمعرفته الجيـدة                 

بأسرار البالغة وتمكنه في اللغة العربية أن تجنب بمهـارة فائقـة اإلطالـة واإلسـهاب ،                 

 عن الكثيرين من الـذين      وحصر اهتمامه في الجوهري من الموضوع ، األمر الذي يميزه         

جاءوا بعده ، لهذا فالكتاب يمكن أن يسد مسد كتاب عام للمطالعة ال من أجل الكُتَّاب وحدهم                 

بل وأيضاً من أجل األدباء بوجه عام ، كما أن الترتيب المنطقي لموضوع الكتاب جعل منه                

 )1(.مصدراً حافالً لدراسة مختلف الموضوعات التاريخية والجغرافية 

 .  1/413 تاريخ األدب الجغرافي العربيكراتشكوفسكي ، : ينظر  )1(
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             وقد شرع العمري في تأليف كتابه أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون  

 وقصد منه وضع موسوعة تاريخية جغرافية جامعة ال تقوم على أساس علمي صرف ، بل              

  )1(.تبة الدواوين على أساس أدبي عريض ، ووضع مرجع من أجل ك

             

           ويذكر الشكعة أن العمري كان يستطرد من الجغرافيـا إلـى التـاريخ واألدب              

والعمارة واآلثار والمساجد والكنائس والمعابد والديارات والحانات واألجناس فـي حـدود            

ها ، وهو في كـل      كما كان ينتقل بقارئه من غير ما ملل وال سأم بين           . )2(المنطق والمنهج   

  )3(.ذلك أدبي السرد جغرافي المنهج

                     وقد اعتمد العمري في موسوعته على مصادر أصـيلة مـن أعيـان             

 ، من ذوي التدقيق والتحقيق للرواية ، مستكثراً من األسئلة عن كل مملكـة حتـى                 تالثقا

 التحرير في أكثر ما عرفنا ،       ونأخذ في هذا الباب على    :" يتيقن من صحة ما يكتبه ، يقول        

والتحقيق ألكثر مما نعرف بتكرار السؤال واحد بعد واحد عما يعلمه من أحوال بالده ومـا              

فيها وما اشتملت عليه في الغالب نواحيها ، وكنت أسأل الرجل عن بالده ، ثم أسأل اآلخر                 

ا اختلفت فيه أقوالهم    واآلخر ألقف على الحق ، فما اتفقت عليه أقوالهم أو تقاربت أثبته، وم            

أو اضطربت تركته ، ثم إني أترك الرجل المسؤول مدة أناسيه فيها عما قال ، ثـم أعيـد                   

عليه السؤال عن بعض ما كنت سألت ، فإن ثبت قوله األول أثبتّ مقالـه ، وإن تزلـزل                    

  .  )4(" أذهبت في الريح أقواله ، كل هذا ألتروى في الرواية وأتوثق في التصحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1/413  العربيتاريخ األدب الجغرافيوفسكي ، ككراتش:  ينظر )1(

 .743 ، مناهج التأليف عند العلماء العرب،  35 -34 األصول األدبية في صبح األعشى:  ينظر )2(

  .مقدمة المحقق ، في اإلنصاف بين المشرق والمغربالعمري ، :  ينظر )3(

  .المقدمة/ 1ك األبصار مسال نفسه ، )4(
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والـيمن   :" )1(            من ذلك نجده يتحدث عن اليمن ناقالً ما سمعه عن ابن برهـان              

جميعه كثير األمطار ، وال تنشأ به السحب ، ويمر المطر من وقت الزوال إلـى أخريـات    

األشجار النهار   ـ هذا وقت إمطارها في الغالب ـ وبها األنهار الجارية والمروج الفيح و  

وغالب أموالها من موجات التجار الواصلين من الهند ومصر والحبشـة مـع             ... المتكاتفة

 .    وهذا يدل على دقة العمري في النقل وأمانته )2("مالها من دخل البالد 

             ويذكر ياسين األيوبي أن العمري لزم في موسوعته جانباً مـن الموضـوعية             

ذكر شيئاً إال عن تجربة حسية ، عيانية أو منقولة عن ثقة مشهود لـه               واألمانة العلمية فلم ي   

  )3(.بالرواية واألخبار 

            ومع أن العمري كان يورد المعلومة من أماكن موثوقة بعد تفحيص وتمحـيص      

إال أنه ـ في الوقت نفسه ـ كان يتْبع كل رأي غريب بنقد من عنده يوافق فيه صاحب هذا   

  )4(.الفهالرأي أو يخ

      وقد جاءت موسوعة العمري في قسمين كبيرين ، وكال القسمين قسمهما العمري إلى             

 . إلى أبواب وقسم األنواع أنواع حسب اصطالحه ، 

 : وكان في ذكر األرض وما اشتملت عليه براً وبحراً ويقع في نوعين : القسم األول 

 : ة أبواب هي في ذكر المسالك ، ويقع في خمس : النوع األول* 

 . في مقدار األرض وحالها : الباب األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 كان يضرب به  ، غلب عليه علم األصول، فقيه بغدادي ، أبو الفتح ، أحمد بن علي بن برهان  هو )1(

  .1/99 نوفيات األعيا، ابن خلكان : ينظر . توفي سنة عشرين وخمسمائة ، المثل في حل اإلشكال     

  .4/24مسالك األبصار  )2(

  .86 -85 آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي:  ينظر )3(

  .325 الحركة الفكرية في مصرحمزة ، عبد اللطيف ، :  ينظر )4(
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 . في ذكر األقاليم السبعة : الباب الثاني 

 .في البحار وما يتعلق بها : الباب الثالث 

 .واألدلة عليها في القبلة : الباب الرابع 

 .  حيث التعاريج أو استواء الطريق من في ذكر الطرق سواء : الباب الخامس 

 :  فهو في الممالك ، وجعله في خمسة عشر باباً ، هي النوع الثانيأما * 

 .في مملكة الهند والسند : الباب األول 

 .في مملكة بيت جنكز خان : الباب الثاني 

 .لجبل في مملكة ا: الباب الثالث 

 .في مملكة الجبال : الباب الرابع 

 .في مملكة األتراك والروم : الباب الخامس 

 .في مملكة مصر والحجاز والشام : الباب السادس 

 . في مملكة اليمن : الباب السابع 

 .في ممالك المسلمين بالحبشة : الباب الثامن 

 .في ممالك مسلمي السودان على ضفة النيل : الباب التاسع 

 . في مملكة مالي : الباب العاشر 

 . في مملكة جبال البربر : الباب الحادي عشر 

 .في مملكة إفريقية  :الباب الثاني عشر 

 .في مملكة بر العدوة  :الباب الثالث عشر 

 .في مملكة األندلس : الباب الرابع عشر 
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 ومضـارب   في ذكر العرب الموجودين في زمن العمري، وأماكنهم       : الباب الخامس عشر    

 .أخبيتهم ومساكنهم 

             ونالحظ أن الممالك التي وصفها هي ممالك اإلسالم وحدها ، ولم يتجاوزها ،             

وإن كان في العمر فسحة ، وفي الجسـم صـحة ، وللهمـة              :" وقد أكد العمري ذلك بقوله      

   )1(".نشاط، وللنفس انبساط ، ألذيلن بممالك الكفار هذا التصنيف 

 : في سكان األرض من طوائف األمم ، ويقع في أربعة أنواع هي : لثاني القسم ا

 .  في اإلنصاف بين المشرق والمغرب : النوع األول 

 .في الكالم على الديانات : النوع الثاني 

 .  في الكالم على طوائف المتدينين : النوع الثالث 

 . في ذكر التاريخ ، وفيه بابان :  النوع الرابع 

 .في ذكر الدول التي كانت قبل اإلسالم : لباب األول    ا-  

 .في ذكر الدول الكائنة في اإلسالم :    الباب الثاني -  

 " :التعريف بالمصطلح الشريف "  كتاب  -2

  .)2(              وقد اتفقت المصادر والمراجع التي عدت إليها على تسميته بهذا االسـم             

 مجلد واحد ، وهو مطبـوع ومحقـق أكثـر مـن مـرة ،              أما حجم الكتاب ، فقد جاء في        

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/12مسالك األبصار  )1(

ــر ، :  ينظــر )2( ــن حج ــةاب ــدرر الكامن ــي ، 194/ 1 ال ــ ،العين ــاع المرن  ،   43 ىكشــف القن

 ،  ابـن الغـزي ،        6/160 شـذرات الـذهب    ، ، ابـن العمـاد ،         18/ 1 الحجال درة  ، لمكناسيا

التعريـف بالمصـطلح الشـريف فـي        : حيـث ورد باسـم      "442/ 3 هـامش             اإلسالم ديوان

 ، سـالم ، محمـد       6/595 األدب العربـي   تـاريخ ، بروكلمـان ،     " مراسم الملك وما يتعلق بـه       

عصــر ســالطين رزق ،   ، ســليم ، محمــود2/68 األدب فــي العصــر المملــوكيزغلــول ، 

تـاريخ األدب    ، فـروخ ،      421واإلمـارات   عصـر الـدول      ، ضيف ، شوقي ،       4/121 المماليك

                        . 1/411  العربيتاريخ األدب الجغرافي ،  كراتشكوفسكي ، 3/834 العربي
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  .غيرهما حققه سمير الدروبي ووفقد حققه محمد حسين شمس الدين ، 

ل مقدمـة             وهذا الكتاب فريد في بابه ، ولعله أول كتاب ألف في موضوعه ، وتد             

الكتاب على أن العمري ألفه في أخريات حياته ، ولعله ألفه في عهد الملك الصالح عـالء                 

هذا الكتاب جارياً فـي األيـام       :"  إذ كان يقول أحياناً      )1(الدين إسماعيل بن الناصر قالوون    

  .)2(... " الناصرية ، أما اآلن في الدولة الصالحية فـ 

يبق شاردة في تراتيب الدولة إال أتى عليها ، ويعتبـر مـن                       وهو كتاب بديع لم     

 ، وقد أصبح لهذا الكتاب شهرة كبيرة عنـد أربـاب الـدواوين ، حتـى إن                  )3(أجل اآلثار 

 عليـه كتابـه     )5( ، وقد أسس ابن نـاظر الجـيش        )4("الدستور  " القلقشندي أطلق عليه اسم     

  )6(" .تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف"المعروف بكتاب 

            كما أصبح هذا الكتاب بفضل المنهج والترتيب المنطقي الذي اتبعـه العمـري             

  )7(. مصدراً هاماً بالنسبة للتاريخ والجغرافية التاريخية 

       وقد اعتمد العمري في وضع مادة كتابه على خبرته الشخصية وتمرسه في الكتابة 

 :  في سبعة أقسام هي كاتب سر، وقد جاء  الكتاب في أثناء عمله 

 .في رتب المكاتبات  : األول

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  هو الملك الصالح عالء الدين إسماعيل بن محمد بن قالوون الصالح بن الناصر بن المنصور ، كان)1(

 . 222 -221/ 1 الدرر الكامنةابن حجر، : ينظر . ست وأربعين وسبعمائة حسن الشكل ، توفي سنة    

  .مقدمة المؤلف ، التعريف بالمصطلح الشريف )2(

  . 1/13 التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمانالغزاوي ، :  ينظر )3(

  .1/7 صبح األعشى:  ينظر )4(

المعـروف بـابن نـاظر      ، محب الـدين الحلبـي ثـم المصـري          ،  هو محمد بن يوسف بن أحمد        )5(

ابـن  : ينظـر  . توفي سنة ثمـان وسـبعين وسـبعمائة       ، لب  أصله من ح  ، عالم  بالعربية    ،الجيش  

 . 180 -4/179 الكامنة الدرر، حجر 

 . ، مقدمة المحقق السيرة النبوية في مسالك األبصارالعمري ، :  ينظر )6(

  .411 – 1/410 العربي تاريخ األدب الجغرافيكراتشكوفسكي ، : ينظر )7(
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 .التفاويض ، والتواقيع ، والمراسيم ، والمناشير في عادات العهود ، والتقاليد ، و : الثاني

 .في نُسخ اَأليمان  : الثالث

 .في األمانات ، والدفن ، والهدن ، والمواصفات ، والمفاسخات  : الرابع

 .في نطاق كل مملكة وما هو مضاف إليها من المدن والقالع والرساتيق : الخامس 

اكز هجن الثلج ، والمراكب المسفرة به فـي         في مراكز البريد ، والحمام ، ومر       : السادس

 .البحر ، والمناور ، والمحرقات 

 .في أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه ، وهو سبعة فصول  : السابع

        ومن الواضح أن األقسام األربعة األولى هي التي دفعته إلعطاء النماذج الكتابيـة              

التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكتاب الديوان       المتصلة بموضوعاتها ، أما األقسام الثالثة       

  .)1(ألنها تتصل بأعمالها اتصاالً قوياً 

 وجعلوه نصب أعيـنهم   ،       وقد اشتهر هذا الكتاب بعد العمري واتخذه الكتَّاب إماماً لهم         

في كتاباتهم الديوانية يحاكون نماذجه وأمثلته ، واعتمد عليه القلقشندي فـي بيـان رسـوم                

 )2(.بة الديوانية ، وما يصورها من أمثلة بليغة محكمة الكتا

 : )3("عرف التعريف بالمصطلح الشريف "  كتاب -3

       ورد اسم هذا الكتاب في بعض الكتب ، فقـد ذكـره محقـق ديـوان اإلسـالم                            

 وجاء في معجم المؤلفين" عرف التعريف بمصطلح الشريف في ترتيب المكاتبات "بعنوان 

واكتفـى محقـق     )4("عرف التعريف بالمصطلح الشريف في رتـب المكاتبـات          " وان  بعن

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
  . 422  عصر الدول واإلماراتضيف ، شوقي ، :  ينظر )1(

   .والصفحة نفسهانفسه :  ينظر )2(
  .9/3849رقم ،  ، دبلن 1/497  فهرس المخطوطات،مكتبة تشتر تيبي العمري ،) 3(
  . 2/205كحالة  ، 3/442ابن الغزي ، هامش :  ينظر )4(
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وقد ورد اسـمه بعنـوان          . )1("عرف التعريف   " بتسميته  " التعريف بالمصطلح الشريف    " 

  .   )2(في فهرس المخطوطات العربية" عرف التعريف بالمصطلح الشريف  "

قيقه سمير الدروبي الـذي                 وحقيقة فإن الكتاب يطبع في هذه األيام ، ويقوم بتح         

قابلته في مجمع اللغة العربية األردني ألسأله عن مادة الكتاب ، فبين أن البعض يـرى أن                 

 ، فقد أكد    غير دقيق  وهذا كالم    )3(عرف التعريف هو مختصر للتعريف بالمصطلح الشريف      

        الدروبي أن العرف ألِّف قبل التعريف ، وأن موضوع التعريـف هـو فـي السـلطانيات                 

،أما عرف التعريف فموضوعه في اإلخوانيات ، وهو عبارة عـن           ) المكاتبات السلطانية   ( 

دستور كامل في األلقاب المستخدمة في المكاتبات اإلخوانية ، وهو أول كتاب فـي األدب               

 :العربي يتعلق باأللقاب ويقوم بوصفها ، وقد جاء في خمسة أقسام ، هي 

 .ك ومن يجل قدره من األمراء يختص بالملو : القسم األول

 .يختص بالوزراء  : القسم الثاني

 .يختص بالقضاة والعلماء  : القسم الثالث

 .يختص بالصلحاء  : القسم الرابع

 .يشتمل على األلقاب المختصة  : القسم الخامس

 لقـب علـى     ة           وقد بين سمير الدروبي أن هذا الكتاب يضم ما يقارب األربعمائ          

 . ، وأن جعل العمري الناس في هذا الكتاب درجات فيه داللة على ذكائه األقل 

 فـي هـذا الكتـاب ، وأن عـدد            كثيـراً            كما بين الدروبي أن العمري اقتـبس      

 ــــــــــــــــــــــــــــ

    .مقدمة المحققالعمري ، :  ينظر )1(

                                              .497/ 1:  ينظر )2(
 .مقدمة المحقق، التعريف بالمصطلح الشريف ،العمري:  ينظر)3(
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الشعراء الذين اقتبس منهم ال يقل عن خمسين شاعراً عدا المشاهير أمثال البحتري وامرئ              

 )1( . االقيس وغيرهم

 " : فواضل السمر في فضائل آل عمر "  كتاب -4

ـ  ، وذكر  )2(بهذا العنوان            وقد ذكرته بعض المصادر والمراجع        اآلخـر   ها بعض

فواصل السمر فـي    "  ، وبعضها ذكره بعنوان      )3("فواضل السمر في فضائل عمر    " بعنوان  

فواضل السحر في فضائل آل     "  ، في حين ذهب البعض إلى أن اسمه          )4(" فضائل آل عمر  

ف هـذا   ، وقد ذكر محقق كتاب السيرة النبوية في مسالك األبصار أن سـبب تـألي              )5("عمر

 ، وأكد ذلك    )6( – رضي اهللا عنه     –الكتاب يعود إلى انتساب المؤلف إلى عمر بن الخطاب          

" التعريف بالمصطلح الشريف    "  ،أما مادة الكتاب ، فقد بين محقق         )7(صاحب الدرر الكامنة  

  ، في حين ذهب )8(أن الكتاب عبارة عن دراسة عن أسرة العمري ورجاالتها وفضائلها

  . )9(ى أن الكتاب جاء في التاريخ   السخاوي إل

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . م 19/8/2007األحد ، األردن ، عمان ، مجمع اللغة العربية ،  مقابلة مع سمير الدروبي )1(

فــوات  ، الكتبــي ، 8/255 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، :  ينظــر )2(

اإلعــالن  ، الســخاوي ، 2/265 المنهــل الصــافيي ،  ، ابــن تغــري بــرد1/14  ،الوفيــات

كشـف   ، خليفـة ، حـاجي ،         520 تـاريخ األدب العربـي    عمر موسى ،      ، باشا ،   216 بالتوبيخ

  .3/763 األدب العربي تاريخ ، فروخ ، 2/1293 الظنون

  ، ابــن 6/160 شــذرات الــذهب ، ابــن العمــاد ، 64 ، قعقــد الجمــانالزركشــي ، :  ينظــر)3(

 .4/121 عصر سالطين المماليك ، سليم، محمود رزق ، 442/ 3 اإلسالم يواندالغزي، 

الحركـة الفكريـة فـي       ، حمـزة ، عبـد اللطيـف ،           194/ 1 الدرر الكامنـة  ابن حجر ،    :  ينظر   )4(

   ، ضــيف ،2/70 األدب فــي العصــر المملــوكي محمــد زغلــول ، ، ، ســالم324  ،مصــر

            .2/205 معجم المؤلفين ،  ، كحالة423 واإلمارات عصر الدولشوقي ، 
  .194/ 1 الدرر الكامنة،مقدمة المحقق،ابن حجر، السيرة النبوية في مسالك األبصارالعمري،:  ينظر)5(

  .مقدمة المحققالعمري ، :  ينظر)6(

  .194/ 1ابن حجر ، :  ينظر )7(
  .مقدمة المحققالعمري ، :  ينظر )8(

  . 216 اإلعالن بالتوبيخ:  ينظر )9(
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          ونجد أن المصادر والمراجع التي تحدثت عن الكتاب قد ذكرت أنـه جـاء فـي                

 .)2( ، وبين محقق التعريف بالمصطلح الشريف أن الكتاب ما زال مفقوداً )1(أربعة مجلدات

 " .       صبابة المشتاق في المدائح النبوية "  كتاب -5

صـبابة  " ، وذكرته أخرى بعنوان     )3(هذا االسم           ذكرته بعض المصادر والمراجع ب    

، وانفرد عبد اللطيـف حمـزة فـي         )4( "– صلى اهللا عليه وسلم      –المشتاق في مدائح النبي     

صـبابة  "  وهـي  رابعـة ، كما انفرد فروخ في تسمية       )5("صبابة العشاق   "  وهي ثالثةتسمية  

ن للعمري ديواناً في المدائح     إلى أ ، واكتفى البعض باإلشارة     )6("المشتاق في البدائع النبوية     

  باستثناء )8(وقد جاء الكتاب في مجلد واحد ، وهذا ما أكدته المصادر والمراجع  .)7(النبوية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
فــوات  ، الكتبــي ، 8/255 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، : ينظــر  )1(

 ، 194/ 1 الـدرر الكامنـة   ابـن حجـر،       ، 64 ، ق  جمـان عقد ال الزركشي ،     ، 14/ 1 ، الوفيات

  ، ابـن   216 اإلعـالن بـالتوبيخ    ، السـخاوي ،      2/265 المنهـل الصـافي    ابن تغـري بـردي،    

   ، 520 تــاريخ األدب العربــيباشــا ، عمــر موســى ،   ،6/160 شــذرات الــذهب،  العمــاد

  المماليـك  عصـر سـالطين    ، سـليم ، محمـود رزق ،          2/1293 كشف الظنون خليفة، حاجي ،    

  .  2/205معجم المؤلفين  ، كحالة ، 4/121

  . مقدمة المحققالعمري ، :  ينظر )2(

 ، المقريـزي ،     64 ، ق  عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      1/14 ،   فـوات الوفيـات   الكتبي ،   :  ينظر   )3(

 محمـد    ،سـالم   ، 521 تـاريخ األدب العربـي     باشا ، عمـر موسـى ،          ، 1/733 الكبير المقفى

  .2/205 معجم المؤلفين كحالة ،  ،2/70 العصر المملوكي ب فياألدزغلول، 

 ،  2/265 المنهـل الصـافي    ، ابـن تغـري بـردي ،          1/420 أعيان العصـر  الصفدي ،   : ينظر   )4(

     .2/1070 كشف الظنونحاجي ،  خليفة ،
       .324 الحركة الفكرية في مصر:  ينظر )5(

  .763/ 3 تاريخ األدب العربي:  ينظر )6(

    . 18/ 1 درة الحجال ، المكناسي ، 6/160 شذرات الذهبابن العماد ، :  ينظر )7(

فــوات  ، الكتبــي ، 8/255 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، : ينظــر  )8(

 ،  1/733 الكبيـر  المقفـى المقريـزي ،      ، 64 ، ق  عقـد الجمـان   الزركشي ،     ، 1/14 ، الوفيات

كشـف  خليفـة ، حـاجي ،         ، 2/70 دب فـي العصـر المملـوكي      األمحمـد زغلـول ،      ، سالم  

       .2/1070 الظنون

 33



جانـب   ، ولعله في ذلـك       )1(عمر موسى باشا الذي ذكر أن الكتاب جاء في أربعة مجلدات          

ومن خالل عنـوان الكتـاب      الصواب ، ذلك أن المصادر أكدت أنه جاء في مجلد واحد ،             

 . - اهللا عليه وسلم  صلى-نالحظ أنه جاء في مدح النبي محمد 

 ".ممالك عباد الصليب "  كتاب – 6

 ، وقد وصف فيه المؤلف ملوك الفرنج فـي          )2(ورد ذكره في عدد من المراجع                 

 . )4( ، فوصف ملك فرنسا وملك ألمانيا وأحوالهما السياسية واالجتماعية)3(عصره

ثالث كتاب طبع في روما سنة      وقد ذكر محقق التعريف بالمصطلح الشريف أن ال                 

ذكر فروخ أن الكتاب رسالة تشـتمل        ، كما  )5(مع ترجمة إيطالية    وثمانين وثمانمائة وألف    

 عباد الصليب في البـر دون البحـر فـي           مشاهير ممالك الفرنج  على كالم جملي في أمر      

    ،  )7 ( وأواخر الدولة الفاطمية في مصـر      )6(إقليمي الشرق ومصر في أيام نور الدين زنكي       

  .إال أنني لم أقف عليه مطبوعاً أو مخطوطاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 521 تاريخ األدب العربي:  ينظر )1(

الحركـة الفكريـة     ، حمـزة ، عبـد اللطيـف ،           6/596 تاريخ األدب العربـي   بروكلمان ،   :  ينظر   )2(

تـاريخ   ،   ، فـروخ  3/122 عصـر سـالطين المماليـك      ، سليم ، محمود رزق ،        324،   مصر في

       .3/763 األدب العربي

تـاريخ   ، بروكلمـان ،      مقدمـة المحقـق    ،   التعريـف بالمصـطلح الشـريف     العمـري ،    :  ينظر   )3(

      3/763 العربي األدب

 ، سـليم ، محمـود رزق ،         مقدمـة المحقـق    ،   التعريف بالمصـطلح الشـريف    العمري ،   : ينظر   )4(

  . 3/122سالطين المماليك  عصر

  .مقدمة المحققالعمري ، : ينظر  )5(

، كـان مـن المماليـك       ، الملقب بالملـك العـادل      ، نور الدين   ، أبو القاسم   ، محمود بن زنكي     هو   )6(

  .387-3/386 مرآة الزمان، اليافعي : ينظر . توفي سنة تسع وستين وخمسمائة 

  .3/763 تاريخ األدب العربي:  ينظر )7(
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   " : جابة الدعوة المست"  كتاب -7

    ، وقد جـاء الكتـاب فـي مجلـد         )1(ورد ذكره في عدد من المصادر والمراجع                

  . )2(واحد

 " : سفرة السفرة :  كتاب -8

، )3(اختلفت المصادر والمراجع في تسميته ، فبعضهم ذكره بهـذا العنـوان                            

 ،  )5("سفرة السافر " ي خليفة بعنوان     ، وذكره حاج   )4("سفرة السفر   "  ذكره بعنوان    وبعضهم

ـ    . )6(" ويقظة المسافر  سفرة السافر "  بعنوان   وذكره إسماعيل باشا    المصـادر   ذكرهذا ولم ت

 .والمراجع موضوعه وحجمه 

 " :دمعة الباكي ويقظة الساهر "  كتاب -9

 هموقد ذكره بعض،  )7(ورد ذكره بهذا العنوان في عدد من المصادر والمراجع           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

المقريـزي       ، 1/4  ، فـوات الوفيـات    ، الكتبـي ،      8/255 الوافي بالوفيـات  الصفدي ،   : ينظر   )1(

درة ، المكناسـي ،     2/265 المنهـل الصـافي    ، ابـن تغـري بـردي ،          1/733 الكبيـر  المقفى،  

فـة ، حـاجي ،       خلي    ، 521 تـاريخ األدب العربـي    موسـى ،     عمـر باشـا،   ،   18/ 1 الحجال

،  2/70األدب فـي العصـر المملـوكي         ، زغلـول   محمـد ، سـالم     ، 1/756 كشف الظنـون  
        .3/763 تاريخ  األدب العربي،  فروخ

ــر )2( ــفدي ،  : ينظ ــاتالص ــوافي بالوفي ــزي ، 8/255 ال ــر ،المقري ــى الكبي ،  1/733 المقف

  . 1/18 درة الحجالالمكناسي، 

ــر )3(  ــفدي ، :  ينظ ــوافيالص ــاتال ــي ، 8/255  بالوفي ــات  ، الكتب ــوات الوفي    ، 1/14  ف

،  ،سـالم  521 تـاريخ األدب العربـي   ، باشا ، عمـر موسـى،    18/ 1 درة الحجـال  المكناسي ،   

  .  2/70 في العصر المملوكي األدبزغلول ، محمد 

 ، ابـن تغـري      1/733 المقفـى الكبيـر    ، المقريـزي ،      1/420 أعيان العصر الصفدي ،   :  ينظر   )4(

  .2/265 المنهل الصافي بردي ،

  .2/992 كشف الظنون:  ينظر)5(

 . 5/110 هدية العارفين:  ينظر )6(

 ، ابـن تغـري      64 ، ق  عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      1/14 ،   فـوات الوفيـات   الكتبي ،   :  ينظر   )7(

  .1/761 كشف الظنون ، خليفة ، حاجي ، 2/265 المنهل الصافي بردي ،
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دمعـة  "  بعنـوان    آخرون وذكره    ، )1("ويقظة الساهر " و  " الباكي  دمعة  "ككتابين منفصلين   

  .)3("دمعة الباكي ويقظة الساهي "  ذكره بعنوان همبعض ، و)2( "ويقظة الشاكيالباكي 

 ، ولكن أحداً لـم      )4(            وقد ذكر الصفدي أنه قرأ هذا الكتاب على العمري بمصر         

اإلشارة التي وردت عند عبد اللطيف حمزة حيث        يقف على مادة الكتاب وحجمه ، باستثناء        

  .)5(بين أن هذا الكتاب جاء في األدب 

وقد اطلعت عليه مضـمناً فـي       ،            وحقيقة فإن هذا الكتاب تضمن شعراً للعمري        

وقمت باسـتخراج شـعر     " ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء     " مخطوطة للصفدي بعنوان    

  .   وتنقيحه وإيراده كامالً في بحثي هذا توثيقهالعمري الموجود فيه و

 " : نفحة الروض "  كتاب -10 

، دون الوقوف علـى مادتـه   )6(            ورد ذكره في مجموعة من المصادر والمراجع    

ــذي   ــا وال ــى باش ــر موس ــد عم ــي وردت عن ــارة الت ــتثناء اإلش ــه ، باس  وحجم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الصفدي ،   :  ينظر   )1( المقفـى   ، المقريـزي ،      8/255 الـوافي بالوفيـات    ،   1/420 ان العصـر  أعي

الحركـة الفكريـة     ، حمـزة ، عبـد اللطيـف ،           18/ 1 درة الحجـال    ، المكناسي ،   1/733الكبير

  .324 في مصر

     األدب ، سـالم ، محمـد  زغلـول ،            521 تـاريخ األدب العربـي    باشا ، عمـر موسـى،       :  ينظر   )2(

  .  2/70 في العصر المملوكي

  .2/205 معجم المؤلفين ، كحالة ، 235/ 10  النجوم الزاهرةابن تغري بردي ، :  ينظر )3(

  .8/255 الوافي بالوفيات ، 1/420 أعيان العصر:  ينظر )4(

  . 324 الحركة الفكرية في مصر:  ينظر )5(

فــوات   ، الكتبــي ،8/255 الــوافي بالوفيــات ، 1/420 أعيــان العصــرالصــفدي ، :  ينظــر )6(

 المنهـل الصـافي    ، ابـن تغـري بـردي ،          1/733 المقفـى الكبيـر    المقريزي ،    1/14 الوفيات

ــال،  ، المكناســي2/265 ــى، 18/ 1 درة الحج ــر موس ــا ، عم ــي ، باش ــاريخ األدب العرب    ت

كشـف   ، خليفـة ، حـاجي ،         324 ،   الفكرية فـي مصـر     الحركة ، حمزة ، عبد اللطيف ،        521

   .2/70 األدب في العصر المملوكيمحمد  زغلول ، ،  سالم ، 2/1968 الظنون
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  . )1(بين فيها أن هذا الكتاب جاء في األدب

  " :ذهبية القصر في أعيان العصر "  كتاب -11  

، )2(دون أن يشير المؤلف إلى مادته وحجمه      " اإلعالن بالتوبيخ   "       ورد ذكره في كتاب     

 الثامنة من معاصري    ئةاراجم لمشاهير الم  محقق التعريف بالمصطلح الشريف أن الكتاب ت      

  .)3(العمري ، وذكر فيه أشعارهم وأخبارهم

 

  :   )4("اآلداب واللوازم "  كتاب -12

             لم يرد ذكره في المصادر والمراجع ، ولكنني عثرت عليه مخطوطاً في مكتبة             

 عـن   ث التي قمت بهـا    أثناء عملية البح  في   قسم المخطوطات ، وذلك      –الجامعة األردنية   

 وهـي  ، وتتألف هذه المخطوطة من ثمان وثمانين ورقـة ،            مؤلفات ابن فضل اهللا العمري    

 بين فيها المؤلف أنها زيادة لردع المفسدين ،         رسالة في حماية الضيوف ، وحرمة األيمان،      

لكنه حذف فيها من الشرع ما يطول ، وقد كان يذكر المصطلح وأصله ومعناه ، ومـا ورد               

  .هاولم أعثر على نسخة أخرى منأدلة عليه في كتاب اهللا وسنة نبيه ، من 

 

 " :  الشتويات "  كتاب -13

 ، وقد ذكر بروكلمان أن هذا الكتاب عبارة         )5(             ورد ذكره في عدد من المراجع     

 عن مجموعة من الرسائل كتبت في شتاء سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، في دمشق ، وكان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   . 521 تاريخ األدب العربي:  ينظر )1(
  .242السخاوي :  ينظر )2(

  . مقدمة المحققالعمري ، :  ينظر )3(

  .4238مصورة على ميكروفيلم في مكتبة الجامعة األردنية ، رقم  )4(

  األدب العربـي   تـاريخ  ، بروكلمـان ،      520 تـاريخ األدب العربـي    باشا ، عمر موسـى،      :  ينظر   )5(

  .324 ، الحركة الفكرية في مصر ،حمزة ، عبد اللطيف ، 6/596
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هذا الشتاء زاخراً بالجليد ، وقد كتبها العمري إلى عدد من العلمـاء ، وتوجـد مـع ردود                   

  )1(.عليها، في جامعة استنبول ، مخطوط ليدن

 " : النبذة الكافية في معرفة الكتابة والقافية "  كتاب -14

  ، وذكر بروكلمان أن)3( ، وهو مخطوط )2(  ورد ذكره في عدد من المراجع      

ألنه تضمن رسـالة إلـى      " هذا الكتاب نسب إلى العمري دون حق ، ودلل على ذلك بقوله             

  .)5("حدى وثمانمائة  المتوفى سنة إ)4(السلطان برقوق 

  : )6( "عيانفي محاسن من كان باألندلس من األ مختصر قالئد العقيان"  كتاب -15

 ،  )7(ورد ذكره في عدد من المراجع      " الدرر الفرائد من غرر القالئد    "             ويسمى  

 وقد اطلعت عليه مخطوطاً ، وأحضرت هذه النسخة المخطوطة من معهـد المخطوطـات             

 :  جزء واحد ، قسمه المؤلف إلى أربعة أقسام وقد جاء في، العربية بالقاهرة 

  .ءمحاسن الرؤسافي : القسم األول 

 .في غرر الوزراء : القسم الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .596/ 6 تاريخ األدب العربي:  ينظر )1(

 تـاريخ األدب العربـي     ، بروكلمـان ،      520 تـاريخ األدب العربـي    باشا ، عمر موسـى،      :  ينظر   )2(

تـاريخ  األدب    فـروخ ،     ،   324 ،   الحركة الفكريـة فـي مصـر       حمزة ، عبد اللطيف ،       ،6/596

  .         3/763 العربي

 . 6/596 تاريخ األدب العربي ، بروكلمان ، 520 تاريخ األدب العربيباشا ، عمر موسى، :  ينظر )3(
سيف الدين الملك الظـاهر أول مـن ملـك مصـر مـن                  ،  برقوق بن أنص العثماني أبو سعيد         هو )4(

   .3/10 الضوء الالمع، السخاوي :  ينظر .توفي سنة إحدى وثمانمائة ، الشراكسة 

  .6/596 تاريخ األدب العربي )5(

  .9435/ ، رقم زالعربيةمخطوط في معهد المخطوطات  )6(

الحركـة   ، حمـزة ، عبـد اللطيـف ،           520 تـاريخ األدب العربـي    باشا ، عمر موسـى،      :  ينظر   )7(

   .3/763 تاريخ  األدب العربي ، فروخ ، 70 الفكرية في مصر
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 .في لمع أعيان القضاة ، ولمح أعالم العلماء السراة : القسم الثالث 

 .في بدائع نبهاء األدباء ، وروائع فحول الشعراء : القسم الرابع 

              وجاء هذا الكتاب في تسع وسبعين ورقة ، أنهاها العمري بذكر تاريخ انتهائه             

 .ين وسبعمائة من كتابة هذا الكتاب وهو سنة عشر

قالئـد العقيـان فـي محاسـن         "             بقي أن أشير أن هذا الكتاب اختصار لكتاب         

 ، والــذي موضــوعه تــراجم لطائفــة مــن ملــوك      )1(للفــتح بــن خاقــان" األعيــان

         .  المغرب ووزرائه وقضاته وعلمائه وأدبائه وشعرائه 

 " : دمية القصر :  كتاب -16

 تراجم ومختارات لـبعض     وهوكره محمد زغلول سالم وعمر موسى باشا ،                    ذ

   )2(.الشعراء المعاصرين

 " : الجواهر الملتقطة "  كتاب -17

 )3(.          انفرد القلقشندي بذكره ، وبين أنه مجموعة من المكاتبات من إنشاء العمري

 " : الدائرة بين مكة والبالد "  كتاب -18

 ذكره عند الزركلي وعمر موسى باشا ، ولم يقفا على موضـوعه وحجمـه                             ورد

   )4(.ومادته

 ــــــــــــــــــــــــــــ

هو الفتح بن محمد بن عبيد اهللا بن خاقان بن عبد اهللا القيسي ، لقـب أبـا نصـر ، كاتـب مـؤرخ                          )1(

وفيـات  لكـان ،    ابـن خ  : ينظـر   . من أهل إشبيلية ، توفي سـنة ثمـان وعشـرين وخمسـمائة              

  .1/407 األعيان

  . 521 تاريخ األدب العربي ، 2/70 األدب في العصر المملوكي:  ينظر )2(

  .320 /9 صبح األعشى:  ينظر )3(

  .520 تاريخ األدب العربي ، 1/144 األعالم:  ينظر )4(
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 " تذكرة الخاطر "  كتاب -19

 )1(.وضوعه            ذكره حاجي خليفة في كتابه ، ولم يذكر م

  

 " :اإلنشاء في صنعة التوقيع "  كتاب -20

  ذكر عمر موسى باشا أن هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي استشهد به له           

 

، وقـال   )3(القلقشندي مرتين في كتابه      ، وقد ذكره     )2("صناعة الكتاب   " القلقشندي بعنوان    

قيع وصار العمـل عليـه إلـى اآلن بـين           وصنف كتاباً في صناعة التو    : " عنه ابن إياس    

  .)4("الموقعين وبه يقتدون 

  

 " : المبكيات "  كتاب -21

 )5(.ورد ذكره في درة الحجال ، ولم يقف المؤلف على مادة الكتاب            

 

 " : الكواكب الدرية "  كتاب -22

تاب فـي ابـن     ورد ذكره في األعالم ، وذكر المؤلف أن العمري وضع هذا الك                     

 )6(.تيمية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/992 كشف الظنون:  ينظر )1(

  . 520 تاريخ األدب العربي:  ينظر )2(

  .135 – 7/134 صبح األعشى:  ينظر )3(

  .1/172 بدائع الزهور )4(

  .1/18المكناسي :  ينظر )5(

  . 1/144الزركلي :  ينظر )6(
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   :"المكاتبات الترسل في " كتاب  -23

ذكره رمضان ششن ، وقد نجز الكتاب سنة أربع وخمسين وثمانمائة ، وهـو فـي                       

 )1(2479/02مد الثالث في تركيا ، برقم حقواعد المكاتبات ، ويوجد مخطوطاً في مكتبة أ

 

  .وفـاته  : سادسالمبحث ال
 

يون وقد قضى بقية حياتـه            ذكرت سابقاً أن العمري ابتنى لنفسه منزالً بسفح جبل قاس         

مقيماً فيه، حتى إذا كانت سنة تسع وأربعين وسبعمائة انتشر الطـاعون بمدينـة دمشـق ،            

ولمـا وقـع الطـاعون      :" وأصاب ابن فضل اهللا القلق والفزع ، وفي ذلك يقول الصفدي            

 ، وتطـاير كثيـراً     ،  وزمع  ، وهمع ،   بدمشق سنة تسع وأربعين وسبعمائة قلق شهاب الدين       

 . )2("ى القواعد الطبية ، وانجمع عن الناس وانعزل وراع

        فكر شهاب الدين في الحج ، فاشترى الجمال لهذا الغرض ، وجهز بعـض اآلالت               

الالزمة للسفر ، ولكنه عدل عن ذلك ، وتوجه بولديه وزوجته إلى القدس ، وصاموا هناك                

 وعاد إلى دمشق ، وهـو فـي         رمضان ، ولكن ما لبثت زوجته أن توفيت فدفنها بالقدس ،          

حالة نفسية سيئة جداً ، فقد كان طائر العقل ، ويبدو أن حالته النفسية هذه أثّرت على قدرته                  

   )3(.على التحمل، ففي يوم وصوله إلى دمشق برد وحصلت له حمى، فأضعفته إلى أن توفي

 .)4(وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن العمري توفي شهيداً بالطاعون

 ــــــــــــــــــــــــــ

  .122 ، المختارات في المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا )1(

  .8/268 الوافي بالوفيات )2(

 .نفسه والجزء نفسه والصفحة نفسها :  ينظر )3(

 ، ابـن    390 تـاريخ الخلفـاء    ، السـيوطي،     2/99 طبقـات الشـافعية   ة ،   هبابن قاضي ش  :  ينظر   )4(

  .3/762 تاريخ األدب العربي ، فروخ، 6/160 رات الذهبشذ ، العماد
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           اتفقت معظم المصادر التي عدت إليها في سنة وفاة العمري وهي سـنة تسـع               

، وشذ عن ذلك ابن إياس وابن العراقي ، فقد ذهب ابن إياس إلـى أن                )1(وأربعين وسبعمائة 

ا ابن العراقي فجعل سنة سـبع       ، أم )2(سنة خمس وخمسين وسبعمائة هي سنة وفاة العمري       

، وأجد أن ابن إياس وابن العراقي قد جانبا الصواب أو           )3(وسبعين وسبعمائة هي سنة وفاته    

 . قد يكون ما ذكر عندهم تصحيفاً 

 التي عدت إليها في جعـل سـنة تسـع وأربعـين             اجع           كذلك اتفقت معظم المر   

س الكرملي الذي جعل سنة ثمان وأربعـين        ، وقد شذ عن ذلك أنستا     )4(وتسعمائة سنة وفاته  

، ولعله في ذلك وقع في تحريف وخطأ في النقل ، وقـد اكتفـى   )5(وسبعمائة هي سنة وفاته 

عمر موسى باشا بقوله إن العمري وافته منيته وهو دون الخمسين من العمر دون أن يشير                

 .   )6(إلى السنة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 تتمـة المختصـر    ، ابـن الـوردي،       2/521 المختصر فـي أخبـار البشـر      لفداء ،   أبو ا :  ينظر   )1( 

ــفدي،   ،2/502 ــرالص ــان العص ــات ، 1/420 أعي ــوافي بالوفي ــع ، 8/268 ال ــن راف  ، اب

 تـذكرة النبيـه    ، ابـن حبيـب ،        215 / 14 البدايـة والنهايـة     ،ابـن كثيـر،    2/112 الوفيات

  ، المقريـزي ،    1/46مطـالع البـدور    ،    ، الغزولـي   64 ، ق  عقد الجمـان   ، الزركشي ،     3/125

، 2/99 طبقـات الشـافعية   قاضـي شـهبة ،       ، ابـن  1/735 المقفى الكبير  ،   792: 3 : 2السلوك  

المنهـل  ،  1/96 الـدليل الشـافي     ، ابـن تغـري بـردي ،        94/ 1 الـدرر الكامنـة   ابن حجر ،    

 ، 390 الخلفــاء تــاريخ ، الســيوطي ، 1/42 وجيــز الكــالم ، الســخاوي ، 2/265 الصــافي

ــرة ــن المحاضـ ــي ، 1/465 حسـ ــل ، الحنفـ ــل األمـ ــي ، 1/179 نيـ              درة  ، المكناسـ

 . 3/442   ديوان اإلسالم، ابن الغزي، 6/160 شذرات الذهب،ابن العماد، 19/ 1الحجال

  .533: 1: 1 بدائع الزهور:  ينظر )2(

   .2/421 الذيل على العبر:  ينظر)3(
 شــوقي ،  ضــيف، ،1/268 األعــالم، الزركلــي ، 6/593 العربــيتـاريخ األدب   بروكلمــان ، )4(

معجــم  ، كحالــة ، 3/762 تــاريخ األدب العربــي، فــروخ ،  421 واإلمــارات عصــر الــدول

   .2/204 المؤلفين
 .)113(، م1930، بغداد، 8 ، مجلة لغة العرب ، مأدب العصر المملوكي :ينظر )5(

  .519 ملوكيالعصر الم – تاريخ األدب العربي:  ينظر)6(
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           وقد فصلت بعض المصادر والمراجـع فـي تـاريخ وفاتـه ، فـذكرت أنـه                 

 .)2( تاسع ذي الحجةيوم عرفة ،)1(توفي يوم السبت

            أما مكان وفاته، فقد أجمعت المصادر والمراجـع التـي عـدت إليهـا علـى                

مـري تـوفي    ، وشذ عن ذلك شوقي ضـيف حيـث بـين أن الع            )3(أنه توفي في دمشق     

 كمـا ذكـرت     –أن المصـادر بينـت       وقد جانب الصواب في ذلـك ، ذلـك           ،)4(في مكة 

الحج، وتوجه مـع أسـرته إلـى القـدس، ثـم عـاد                أن العمري عدل عن فكرة     –سابقاً  

 .إلى دمشق ، وهذا بدوره يدحض ما ذهب إليه ضيف 

ا في مكان   وكما فصلت بعض المصادر والمراجع في تاريخ وفاته ، فصل بعضه                   

ــراديس   ــاب الفـ ــل بـ ــداره داخـ ــوفي بـ ــه تـ ــذكرت أنـ ــه ، فـ   )5(وفاتـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ابـن تغـري      14/215 البدايـة والنهايـة    ، ابـن كثيـر،       2/112 لوفيـات ابن رافع ، ا   :  ينظر )1(

  .2/265 المنهل الصافي، 1/96 الدليل الشافيبردي ، 

الـذيل علـى    ، الحسـيني،  8/268 الـوافي بالوفيـات   ،   1/420 أعيان العصـر  الصفدي ،   :  ينظر )2(

ابـن    ، 14/215 البدايـة والنهايـة    ، ابـن كثيـر ،        2/112 الوفيـات  ، ابن رافـع ،       275العبر

  السـلوك  المقريـزي ،    ، 64 ، ق  عقـد الجمـان    ، الزركشـي ،      3/125 تـذكرة النبيـه   حبيب ،   

المنهـل   ،1/96 ليل الشـافي  الـد   ابـن تغـري بـردي ،        ، 1/735 المقفى الكبير   ، 792 : 3: 2

 ،465 /1 حسـن المحاضـرة   السـيوطي،     ، 1/42 وجيـز الكـالم    ، السـخاوي،     2/265 الصافي

، فـروخ ،     6/593 تـاريخ األدب العربـي     بروكلمـان ،   ،   6/160 شذرات الـذهب  ابن العماد ،    

  .3/762 تاريخ األدب العربي

ـ     8/268 الـوافي بالوفيـات   الصفدي ،   :  ينظر   )3(  ،   2/421 الـذيل علـى العبـر     ي ،    ، ابـن العراق

ــزي ، ــلوك المقري ــردي ،    ،792 : 3: 2  الس ــري ب ــن تغ ــافياب ــل الص  ،   2/265 المنه

    .6/593 تاريخ األدب العربي بروكلمان ، ، 1/179 ألمل انيلالحنفي ، 

  .421 عصر الدول واإلمارات:  ينظر )4(

 الفـراديس هـو بـاب مـن أبـواب دمشـق              ، وباب  14/215 البداية والنهاية ابن كثير ،    :  ينظر )5(

   .238 ، الروض المعطارالحميري ، :  ينظر . شماليها
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 ، ومنهم  )2(ودفن بالسفح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية       )1(وصلي عليه بالجامع األموي   

 ، وذكر بعضهم أنه دفن بتـربتهم        )3(من قال إن اسم السفح الذي دفن فيه هو سفح قاسيون          

 )4(. وكانت جنازته حافلةبالصالحية ،

وقد رثى نفسه قبل أن يموت بهذين البيتين وجدا :"           يقول ابن إياس عن العمري 

 )السريع (                     ]170*[ : قولهمكتوبين في ورقة في دواته ، بخط يده ، وهما 

ــالم قُلتُ ألقالمـي اكتبـي وانطقـي-1 ــِت األقـ ــوأتاه  وا: فقالـ سـ

ــا-2 ــن مــن حزِنه ــقَِّت األلس )5("وولْولَـتْ واســود وجـه الــدواه   وشُ

 

مات وليس يباشر شيئاً مما كـان عليـه فـي           "             كما ذكر ابن إياس أن العمري       

، غير أن ابن كثير      )6("السابق من رياسة وسعادة وأموال جزيلة ، وأمالك ومرتبات كثيرة           

  )7(. دون أن يفصال في ذلكوابن العماد ذكرا أن العمري رتبت له مرتبات كثيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ

، والجـامع    215 /14 البدايـة والنهايـة    ، ابـن كثيـر ،        2/112 الوفيـات ابن رافـع ،     :  ينظر   )1(

ن وثمـانين ، وهـو حسـن البنـاء          جامع بدمشق بناه الوليد بن عبـد الملـك سـنة ثمـا            : األموي  

    .238 ، الروض المعطارالحميري ، : ينظر . والمنظر 

 ،  99 /2 طبقـات الشـافعية    ، ابـن قاضـي شـهبة ،          14/215البداية والنهاية ابن كثير ،    :  ينظر )2(

 ،  الـروض المعطـار   الحميـري ،    :  ينظـر    .مدرسة مشهورة من مـدارس دمشـق        : واليغمورية  

238.    

 .2/265 المنهل الصافي ، ابن تغري بردي ، 2/112 الوفياتابن رافع ، :   ينظر )3(

  .8/268 الوافي بالوفيات ، 1/420 أعيان العصرالصفدي ، :  ينظر)4(

  .533 :1 :1 بدائع الزهور )5(

  .533 :1 :1 نفسه )6(

   .6/160 شذرات الذهب ، 14/215 البداية والنهاية:  ينظر )7(

 

 .ى رقم المقطوعة أو القصيدة داخل الديوان في هذا البحث هذا الرقم يدل عل* 
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وقد رثى الصفدي ابن فضل اهللا العمري في قصيدة مختصرة جعل ألفاظها تبكيه وقوافيها 

 )الكامل (                                                                     : )1(تنوح عليه ، وهي

ــِل -1 ــن فض ــا ب ــر ي ــٍب الهِ    اِهللاهللا أكب ــلَّ قل ــك ك ــغَلَتْ وفاتُ شَ

ــلٌّ -2 ــوُلك ــد ع يق ــر وق ــةٌهتْ ــبري واهِ   كآب ــدك إن صـ ــاً لفقـ واهـ

ــاألمواهِ   ٍل ترسـ بحـر بـك األمـالكتْدقَفَ -3 ــواِج بـ ــتالطم األمـ مـ

 النُّجــوِم تبــاهي ألفاظُــه زهــر   منـك لكاتـٍب اإلنشـاِءيا وحشـةَ -4

ــ -5 وتوجــاظٍم اع ــك لن ــعار في ِمــن لطِفــِه لشــذا النَّســيم يضــاهي  ألش

6-  تْكَكم أمسي طُمنـاك ــاهي سـاً أبيضـاًر ــرزاً ب ــي الحــاِل طَ ــه ف فأعدتَ

ِهي نشـوةُ النَّاشـي وزهـو الزاهـي          قوافيـاً القـريِض مـنكم قد أدرتَ -7

ــنَباِذ نْــ الا فـي حانـِةهتَْأشَ أنْورسالةٌ -8 ــاهِ  ـ ــرةَ الفكَّ ــازتْ حض  ح

9- ووضزاٍه زاهِ   ٍف مصـنَّ كـلَّ فـي اآلداِبتَع قالـــت لـــه البلغـــاء

10- طَ خَكم قدـتَرعلى المج ـــاِه  رافـالًِةرالفخـــار بمعطـــٍف تي يـــوم

ــاً-11 ــاك النُّجــوم تعجب ــو بطــرٍف ســاِه  شَخَصــتْ لعلي ــهى يرن الس ــك ولَ

ــباهِ   نْـتَ إال واحـد الـدهر الـذيما كُ -12 ــار واألش ــى األنظ ــمو عل يس

ــاهِ   ِمن بعِدك الكُتَّـاب قـد كتبـوا فمـا-13 ــن ج ــم م ــاةً له ــدون منج يِج

ــدواهي   أقالمهم قد أملَقَـتْ ورمـى الـردى-14 ــم بـ ــم ودواتهـ أدواتهـ

كَّـــداً بســـفاِهَأســـفَاً عليـــك مؤ وطروسهم لبسـتْ حـداد مـدادها-15

تَِرد القيامـةَ وهـي فيـك كمـا ِهـي           أما القلـوب فإنَّهـا رهـن األسـى-16

17-ــر ــك حاض ــي بأنَّ ــُل ل خَيــداً ي تملــي الفوائــد لــي وأنــتَ تجــاهي أب

ــاِبِه-18 ــطبر لمص ــه واص ــز في ــاهي   فَتَع ــٍر أو ن ــولًى آِم ــر م ــا خي ي

ــِة نعمــةٌفــدوام ِظلِّــك فــي ا-19 ِريــواِه     لب ــى األف ــتْم عل ا حهــكْر ولَشُ

رتَبــاً ســـعادتُها بغيـــر تنـــاهي   ال زال جدك فـي المبـادِئ صـاعداً-20

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 270 - 8/269الوافي بالوفيات  )1(
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 :الفصل الثاني 

 :موضوعات شعر ابن فضل اهللا العمري 

 :الرسمي األدب : القسم األول  

 . الوصف : المبحث األول   

 .  الشعر الديني : المبحث الثاني   

 . الرثاء : المبحث الثالث  

  .اإلخوانيات : ابع المبحث الر 

 . الغزل:  المبحث الخامس  

  . المديح: المبحث السادس  

 .األحاجي واأللغاز : ع المبحث الساب 

 .الخمر : المبحث الثامن  

 .ت أخرى موضوعا: المبحث التاسع  

 

o   األدب العامي : القسم الثاني. 

 .الدوبيت : المبحث األول   

 .البليق : المبحث الثاني   
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 : األدب الرسمي : القسم األول 

 

 .الوصف : المبحث األول 

 وفير في شعر العصر المملوكي كما كان في السـابق ،                   كان لشعر الوصف نصيب   

، إذ هو عمود الشعر     )1("راجع إلى باب الوصف     .. .إن الشعر   : " حتى إن ابن رشيق قال      

إن : " وعماده، حيث إنه يدخل في جميع أغراض الشعر، الشيء الذي جعل بعضهم يقول              

كل أغراض الشعر وصف ، فالمدح وصف نبل الرجل وفضله ، والنسيب وصف النسـاء               

اديه وآثاره،  والحنين إليهن والشوق إلى لقائهن ، والرثاء وصف محاسن الميت وتصوير أي           

والهجاء وصف سوءات المهجو وتصوير نقائضه ومعايبه ، وهكذا نستطيع أن ندخل جميع             

  .)2("فنون الشعر تحت الوصف 

ولكن الدارسين القدامى والمحدثين يفرقون بين الفنون الشـعرية وفـن الوصـف ،                    

 مدحاً أو غزالً أو     وينطلق هؤالء من فكرة أساسها أن ما كان موضوعه اإلنسان يكون غالباً           

هجاء أو رثاء ، وما كان موضوعه األشياء يكون وصفاً ، وليس هذا الضابط في التقسـيم                 

 أبياتـاً   – علـى سـبيل المثـال        –ماذا نسمي   :" دقيقاً ، وفي ذلك يقول حسن عبد الهادي         

 أهي غزل أم وصف ؟ وماذا نقـول فـي           –موضوعها ثغر فتاة جميلة أو ريقها أو عينيها         

 .)3(" ؟ - أهو مديح أم وصف -ضوعه صفات حميدة في الحيوان شعر مو

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .2/278 العمدة )1(

  .149 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني شيخ أمين ، بكري ، )2(

  .206 ، رسالة دكتوراه ، دراسة شعر شمس الدين النواجي )3(
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لفنون الشعرية نقاًء لبعده عن التزلف الذي نراه في                 وربما يكون فن الوصف أكثر ا     

فن المديح ، وعن حديث الخصومة بين الناس الذي نراه في فن الهجاء ، وتجنبه للعالقات                 

 .الشخصية بين الشاعر وغيره من الناس بخالف الفنون الشعرية األخرى 

ى يومنـا هـذا             وقد تطور شعر الوصف في األدب العربي منذ العصر الجاهلي حت          

فشعر وصـف الطبيعـة فـي        . )1(الختالف البيئات التي نشأ فيها العرب على مر األزمنة        

العصر العباسي األول تطور تطوراً واضحاً عما كان عليه ، وفي العصر العباسي الثـاني               

كان التطور كلياً ، وقد كان هذا التطور يسير على مدى العصور وفقاً للحضـارة الجديـدة        

 من الصور والتماثيل للطبيعة ما يزيد الشعور بجمالها ، وما يقدم للشعراء نماذج              التي تقدم 

  )2(.فنية تساعد على التجويد واإلتقان 

        وفي العصر المملوكي نجد أن شعر الوصف دار في أكثر من اتجاه ، مـن ذلـك                 

اصة وصف الطبيعة من رياض ومتنزهات وأنهار وأشجار وغيرها ، ووصف الحيوان وبخ           

الخيل ، ووصف الجمادات كالقلم والدوالب والسيف والقوس ، ووصف المظاهر الطبيعيـة             

كالليل والنهار ، ووصف المناظر الطبيعية كالجبال والوديان والسحاب ، ووصف الظواهر            

 .  الطبيعية كالخسوف والبرق وغير ذلك من اتجاهات الوصف المتعددة 

وهو الشعر الذي يمثل الطبيعة الحية مـا عـدا          "  –          وكان لشعر وصف الطبيعة     

 القسـم   )3("كما امتثلتها نفـس الشـاعر وخيالـه         ... اإلنسان والصامتة كالحدائق والجبال     

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .3 وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربيآخرون ، وبيومي ، السباعي ، :  ينظر )1(

  .240 الطبيعة في العصر العباسي الثانيشعر حسن ، رشدي ، :  ينظر )2(

  .24-23 شعر الطبيعة في األدب العربي نوفل ، سيد، )3(
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األكبر من شعر العصر المملوكي ، إذ صور الشعراء من خالل أشـعارهم الكثيـر مـن                 

مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركة ، الباسمة والعابسة ، كما وصفوا ما وجدوه حولهم من              

 وهذه الوفرة في هذا المجال لم تكن وليدة هذا العصر ، إذ             )1(. وأمور معنوية    أشياء مادية ،  

كان شعر الطبيعة من الموضوعات التي عرفها الشعر الجاهلي ، ثم تابعه الشـعراء فـي                

   )2(.مختلف العصور لما للطبيعة من ارتباط وثيق باإلنسان 

ر المملوكي اتجه نحو الرياض                 ويرى مسعد العطوي أن شعر الطبيعة في العص       

واألزهار واألنهار والحمائم وشدوها واألغصان والنجوم ، وغيرها من مظـاهر الطبيعـة             

  )3(.الخالبة التي حباها اهللا لمصر وبالد الشام

          وقد احتل شعر الوصف جزءاً كبيراً من شعر العمري ، فشكل ما يقـارب ثلـث                

ء في مقطعات وقصائد على حد سواء ، يضاف إلى هـذا            شعره ورأينا أن هذا الشعر قد جا      

أن العمري تفنن في شعره ، فلم يترك اتجاهاً من اتجاهات الوصف إال وطرقه ، فوصـف                 

الطبيعة الصامتة والمتحركة ، ووصف الحيـوان ، والجمـادات ، ومظـاهر الطبيعـة ،                

 )الكاملمجزوء (                        ]26:[  قولهوظواهرها وغير ذلك الكثير ، من ذلك 

ــاِح-1 ــاِف البط ــين أكن ــا ب مســك يــذَر علــى الريــاحِ   م

ــاحي ِمن حيثُ يلْفَى الـروض فـي-2 ــان ضـ ــا ريـ أزهارهـ

ــاحِ  والريح فـي السـحر البهيــ-3 ــكي الجنَ ِمس ــر ــم يطي ـ

ــو-4 ــقُ الغص ــري فتَغتَِب ــباحِ  تس ــين الص ــى ع ــا عل ن به

ـــ-5 ــاِره ال ــي تي ــل ف ــفَاحِ والنِّي ــز الصـ ــمنْصب مهتَـ ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .344 الحركة الشعرية زمن المماليكالهيب ، أحمد ، :  ينظر )1(

  .310 – 309 شعر الطبيعة في األدب العربينوفل ، سيد ، :  ينظر )2(

  .197 االتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية:  ينظر )3(
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ــا -6 كالِجب ــفَاِئن ــِه الس ــداحِ  وِب ــاَل الِقـ ــول أمثـ ل تجـ

ــهواِتها -7 ص ــن ــتُ ِم ــاحِ  فرِكب ــاكنةَ الِجمـ ــاء سـ دهمـ

ــراحِ  حراقَةً تَجري علـى اســ -8 ــاء القَ ــي الم ــم اهللا ف ـ

خضـــراء مزِهـــرةَ النَّـــواِحيواُألفْــقُ مثــل حديقــٍة -9

ــا 10 ــرةُ بينَه ــي المج ــاحِ تحك ــي أقَـ ــدفَّقَ فـ ــر تَـ نَهـ

ــ -11 ــوزاء للْ ــادت الج ـــواقت ــرواحِ ـلي ــى ال ــيِم إل ـِل البه

ــةٌ -12 ــه ِزنْجيـــ ــاحِ فكأنَّـــ ــأطراِف الِوشَـ ــِذبتْ بـ جـ

دة يرسم لنا لوحة طبيعية جميلة متكاملة ، فيصف لنـا مسـك                       فهو في هذه القصي   

أرض مصر الذي ينثر في أرجائها ، وريا الروض الجميل ، وعطر الـريح ، واغتبـاق                 

األغصان ، واهتزاز صفاح النيل ، ويحدثنا عن سفائنه التي تزيد جماله كالجبال البـارزة               

الساكنة بينما يظهر األفق كحديقـة  ولكنها تمتاز بالحركة والرشاقة ، وكيف تكون صهواتها       

خضراء مزهرة جميلة ، والمجرة نهر يتدفق ، والليل في سواده كأنه زنجية سوداء وكيف               

فهذا المشهد الطبيعي الجميل يدل على امتزاج مشاعر العمري وامـتالء           ... تقوده الجوزاء   

 أحدثته هذه الطبيعة    نفسه بطبيعة بالده الجميلة ومحاسنها ، كما يدل على مدى التأثير الذي           

 .   ومحاسنها في نفسه فخرجت عليه بالمشاعر الجياشة المتدفقة دون تكلف

            وهذا األمر طبيعي ، فموضوع الوصف يترعرع في أحضان الطبيعة الساحرة 

التي تداعب أحاسيس الشعراء وأخيلتهم ، وتنمي إحساسهم ، فينطلقون من هذا اإلحساس 

 .الجميلة بالكلمات إلى رسم لوحاتهم 

             وكما أبدع العمري في وصف الطبيعة ، فقد أبدع فـي وصـف الحيـوان ،                       

 )الكامل(                                                                         ]40[ :يقول

1- هلَــقَ لــيس يشــبهــتُ َأبِكبرــٌلو ــدو ليـ ــبح إذا يبـ  وال صـ
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ــد ِضــداِن لمــا اســتجمعا حســنَاً -2 الض ــنَه ــر حس ــد يظه والض

         فالجواد الذي ركبه شديد الجمال ، بحيث ال يعادل جماله ليـل وال نهـار، ألنـه                 

                       ]60[:قوله               ومن ذلك  . جمعهما معاً ، وما أجمل الشيء عندما يجمع الضدين          

  )الخفيف(

ِهي والريح فـي المـدى تَتَبـارى       َأقْبلَــتْ فــي ميــداِنها تَتَجــارى -1

أدرك البـــرقُ بعـــدها اآلثـــارااسابقاتٌ ما قََصـر البـرقُ لمـ -2

خَلَِّت الشُّهب فـي الظَّـالِم حيـارى       سابقاتٌ ما فاتِت الطَّـرفَ حتَّـى -3

في مجـاٍل للمـوِت إلّـا الِفـرارا        علَّمتْها في حرِبهـا كـلَّ شَـيٍء -4

ــارا وأغــر كأنّــه اللّيــُل إلّــا -5 ــِه نَه قْلَتَيم ــين ــدا ب ــا ب م

منه ما رقَّ فـي الـدجى إسـحارا        أدهــم رقَّ ِجلْــده فَحِســبنَا -6

ــدى -7 ــريم مفَ ــقَر ك ــذا أشْ ــراراوك ــالبرِق يســتطير شَ ــاء ك ج

ــيالً -8 ــراه أِص ــفَر تَ ــذا أص ســار نجــم منــه وســاَل نضــاراوك

ــاٍن -9 ــأحمر ق ــقٌ ب ــذا أبلَ ــِه األزراراوك ــداً عــن جيِب مع ــك ف

ــارا  حسنَاًصافناتٌ زادتْ على الخَيِر -10 ــِت األخْي ــداها وزانَ ــي م ف

مــن رعايــاه والبســيطَةُ دارا  ســـبقٌ تجعــُل األنــام جميعــاً -11

                فالمدقق في هذه األبيات يجد أن الشاعر اتجه نحو الوصف الحسي ، فأبرز             

 ، وقارن بينها وبين الريح ، والبرق ، والشهب ، ولكن هذا كلـه لـم                 لون خيله وسرعتها  

يمنعه من ذكر صفاتها المعنوية ، فخيله شجاعة تقدم على المعركة وترفض الفرار منهـا ،             

 .كما أنها من أصل كريم مفدى أصيل 

           وال عجب أن نجد هذا عند العمري ، فقد استأثرت الخيل بحب العرب لما لهـا                

 دور في حياتهم ، فهي وسيلتهم للحرب والتفاخر والصيد والفروسية وغيرهـا ، لـذلك                من

 .ذكروها وذكروا نسبها وأصلها 
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      ولم يقتصر وصفه للحيوان على الخيل فقط ، فقد وصف الفيل والزرافة والبغلة ، من               

 ) الكامل مجزوء(                                       ]10:[ في وصف الفيلقولهذلك 

ــهِ هـــذا هـــو الفيـــُل الّـــذي -1 ــا ِبـ ــب لَنَـ ــدو العجيـ يبـ

ــهِ ليــٌل قــد افتَــرس النّهــا -2 ــي أنْياِبــ ــان فــ ر فَبــ

 .       فهنا وصف لنا أنيابه عندما تظهر، فهي نهار تبدى واضحاً في وسط ظالم دامس 

ــاعي وا   ــف األف ــذلك وص ــارب،       ك ــوللعق ــرة                    يق ــة كثي ــفاً منزل  واص

 )الطويل (                                                               ]131 [:األفاعي

كََأن مساريها ضروب مـن الـرقْمِ       تَرى الحياِت فيها سواِرياًوأرٍض -1

ولِكن تراها في القسـاوِة كالـدهمِ      ِل دبيبهــاأســاِود رقْــطٌ كالنِّمــا -2

أزاهير روٍض وشَّعتْها يد الوسـِمي     وتختلفُ األلـوان منهـا كَأنَّهـا -3

ــومطرقةٌ فـوقَ الكَثيـِب كأنَّهـا -4 ــةُ الِجس ــمتْها مبدنَ ض ــفَاِئر ِمض

شُجاع على متِن الطَّريِق له يحِمـي      وآخر ِمن دوِن الطَّريِق محمِلـقٌ -5

6- ـرخَصم في فيِه ِلسان ِنضنَضمِ       يالقُطْـِن والشَّـح عليِه طـائر كأن

إليه ويلْقَى الموتَ ِمن عاِجِل السـم      يشُم دخان الموِت من ليس دانيـاً -7

ويفعُل ِفعَل النَّاِر في موِقـِد الفَحـمِ       يذوب ِبِه قَلـب الحديـِد مخَافَـةً -8

        

فعل            فهي أفاٍع سامة قاتلة ال يستطيع تحملها قلب الحديد الذي ينصهر أمامه كما ت             

النار أمام كل ما يوضع في موقد الفحم ، كما أنها مختلفة األلوان ، وكأنها مجموعـة مـن                   

األزهار متعددة األنواع واأللوان ، ومنها األفاعي السوداء المنقطة بنقط بيضاء ، فـدبيبها              

 . كالنمل ولكنها قوية في ضرباتها كالجواد األصيل السريع القوي الذي يتحمل شدة المعركة 

         فالشاعر مال إلى التفصيل والوصف الهادئ البطيء ، فتتبع الجزئيات واقتنص             

 . دقائق المعنى مشكالً لوحته المطلوبة حتى إن من يرى صورته ولوحته هذه يرتاب منها 
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              وقد وصف العمري الجمادات في شعره ، فوصف الدوالب والسيف والقلم ، 

 )المنسرح (                                                     ]42[ : واصفاً دوالباً يقول

ــِرده يا حسن دوالبنـا الّـذي سـِلبتْ -1 ــواِتِه الغَ ــن أص ــا ِم قُلُوبنَ

ــداً -2 أب ــه ــه َأنَّ ــا في ــب م جــ أع ــا فَقَ ــِه وم ــى قَلِْب ــي عل دهيبك

 

  )البسيط (                                             ]98 [:ويقول واصفاً ناعورة العاصي

زانَــتْ محاِســن شَــطَّيِه حــداِئقُهالَقَد نَزلْنَا على العاصـي بمنِزلَـٍة -1

ــا  تَبكي نواِعيرها العبرى ِبأدمِعهـا -2 فَاِرقُهــا ي اهلُقْي ــد عــِه ب ِلكَوِن

 

         ففي أبياته هذه نالحظ الحركة المستمرة ، ورشاقة الوصف وجمالـه ، فالـدوالب              

يبكي ويدور ، والنواعير تبكي ألنها تفارق ، فهنا نالحظ أن الشـاعر ألصـق المشـاعر                 

بشكل واضح في وصفه ، فهـو       واألحاسيس بما يصف ، من جهة أخرى نلمس التشخيص          

يمنح الجمادات صفة الكائن الحي ، مما يعطي شعره سمة الحياة والحركة المليئة بالصـور               

وكثيراً ما يـنفح الشـاعر      : " والتشبيهات الرقيقة والرشيقة ، وفي هذا يقول قصي الحسين          

 تسـرق الروح في مظاهر الطبيعة ، فيجعلها تغني ، أو ترقص، أو تزهو، أو تختـال، أو                 

الخطو، أو تغار ، كأنما هي كائنات حية تشـعر كمـا يشـعر كـل ذي روح ، وعمليـة                     

  .)1("التشخيص هذه عرفها القدماء وسار عليها المحدثون 

 )الطويل ( ]54 [: في وصف دير السيق  يقول     وقد أبدع الشاعر في وصف الديارات ، 

1- نسأرى حنُهسح ِق يزدادير السينَ د       ـرِبـه نَض ظَرتُ إليِه والفضـاء!

كتَخِْت مليٍك تَحتَـه بسـطٌ خُضـر       بنَوه على نَجٍد على الغَوِر مشِْرٍف -2

تَشقَّقَ ليالً عـن جالبيبـِه الفَجـر       وأشرقَ في سوِد الغمـاِم كأنَّمـا -3

   ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 272  المملوكي والعثمانياألدب العربي في العصرين )1 (

 53



مصابيحه تحتَ الدجى األنجم الزهر    وقام علـى طَـوٍد علـي كأنَّمـا -4

 

         فهو دير جميل مشرف من حوله الغور ، وكأنه تخت مليك يحيط به بسط خضر ،                

 وكيف أنه يقوم على جبل عاٍل بارز ، له مصابيح عندما تضيء وكأنهـا مجموعـة مـن                 

 . النجوم المضيئة للفضاء 

           وكما وصف الطبيعة والجمادات والحيوان ، فقد وصف مظاهر الطبيعة وأبدع ،            

السحائب والمطر والغيوم والليل والنجوم والقمر وغير       : ومن مظاهر الطبيعة التي وصفها      

 ) الرجز طور مش(                                   ]33 [:قولهذلك ومن وصفه للسحائب 

ــدِ  -1 ــن نَجـــ ــزاً ِمـــ ــا مرتَِجـــ ــاء لهـــ جـــ

ســـــــــحابةٌ وفيـــــــــةٌ بالعهـــــــــِد -2

3-  ــد ــي الشَّــــ ــةٌ فــــ ــا محكَمــــ خُيوطُهــــ

ــدِ  -4 ــَل الِعقْــــ ــور ِمثْــــ ــا المنثــــ ودرهــــ

ينِْصــــــتُ نُوهــــــا لصــــــوِت الرعــــــِد -5

ــدي   -6 ــره ويجــــ ــود قَطْــــ ــم يجــــ ثــــ

ــا  -7 ــا قــــ ــد فيهــــ ــِدوالرعــــ رٌئ للحمــــ

ــرِدي   -8 ــاد يــــ ــم فكــــ ــم إذْ هــــ همهــــ

9-  ــد ــر ِلحـــــــ ــأنَِّني مزمِجـــــــ كـــــــ

ــدِ  -10 ــمِر الِحقْــــ ــَل مضــــ ــرقُ ِمثْــــ والبــــ

ــدِ  -11 ــوءةٌ بالوقَــــــ ــاؤه مملــــــ أحشــــــ

ــهدِ  -12 ــِل الشَّـــ ــقٌ كَِمثـــ ــا ريـــ ــار لهـــ نـــ
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 )الرجز (                                                                ]180[ : وقوله

ــداُل -1 ــى اعِت ــذْ َأتَ ــِع م وللنَّســـيِم بينـــه اعـــتاللُ  وللربي

2- ـقَامبهـا الس بقـد د سوالشَّم  ــام ــه مق ــقَ ل ــم يب ــوم لَ والي

ــِره  لّليُل قد هيـَأ صـفَّ عسـكَِرهوا -3 ــي منْكَ ــه ف ــا معروفُ وإنَّم

           

           فهو عندما تحدث عن السحائب جسد الطبيعة ، وجعل بـين السـماء واألرض              

تعاطفاً وحباً، فرسم لوحة فنية ممتلئة بالحركة والحياة ، وقد أوجد العمري مشـابهة بـين                

في هذه اللوحة هو متابعة الصـورة فـي اتسـاق           قطرات المطر والدر ، والشيء الجميل       

متكامل ، فهو جمع بين السحاب والرعد والبرق ومنظر الجو عامـة ، وكيـف تجمعـت                 

، السحب وشدت ، ثم دوى صوت الرعد قبل سقوط المطر ، وكيف حدث بعد ذلك البـرق                  

 . وبهذا فرحت األرض لذلك 

لمعتدل في جوه ، والذي ينبعـث منـه                      وفي اللوحة الثانية تحدث عن الربيع ا      

 النسيم العليل ، كما يحدثنا عن الشمس والليل ، فهذه األشياء مبعث للسحر والجمال ، فالليل 

إذا نعم بالصفاء ، وتألألت نجومه وظهرت في السماء في روعة وبهاء أعطـت صـورة                

 .ولوحة فنية جميلة 

 )البسيط (                                          ]5[:  يصف الليل  قولهومن ذلك أيضاً 

َأمــا تــراه محيطــاً فــي كواِكِبــِهلَيٌل ِبِه لم يـنَم قَلْـب وال مقَـُل -1

يا راِكب البحِر حدثْ عـن عجاِئِبـهِ       بدا الِهالُل وما أبدى لنـا خَبـراً -2
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  والمدقق في شعر الوصف عند العمري يجد أن معانيه فيه مطروقة من قبـل ،                        

إال أن هذا ال يجعلنا نظلم الشاعر ، فقد أبدع فيها ووظفها ليأتي بصـورة جميلـة مليئـة                   

 .بالرشاقة والحيوية 

            هذه نماذج من شعر الوصف عند العمري، رأينا من خاللهـا دقـة الشـاعر               

حركة والجمال والتشبيهات المستمدة من موروثه الشعري ، وبيئته المحيطة          وإبداعه حيث ال  

به ، ومن خاللها نستطيع الحكم على نفسية العمري التي تميل للتفاؤل والمرح وحب الحياة               

 .والطبيعة التي امتزجت بروحه ، فأحس بها كأي كائن حوله 

لحق يقال إن الشعر الوصفي في      وا: "              وهذا ما أكده قصي الحسين عندما قال        

ألن الشـاعر   ... كان أكثر الفنون الشعرية تعبيراً عن دقائق الحيـاة          ... العصر المملوكي   

استطاع أن يفيد مما تحصل له من ثقافات جديدة ، أن يلقح بها أدبه ويلـون بهـا أسـلوبه                    

  .)1("ويجدد بها شعره 
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 .الشعر الديني : المبحث الثاني 

             انصب اهتمام كثير من الدارسين للشعر الديني على المدائح النبوية ، ويمكـن             

 ،  - صلى اهللا عليـه وسـلم        –القول إن الشعر في خدمة الدعوة اإلسالمية بدأ ببعثة النبي           

لديني زمنه يهدف لحماية الدعوة اإلسالمية ، وتأييدها وتقريـع خصـومها ،             وكان الشعر ا  

 وكان من أبرز شعراء المسلمين تلك الفترة كعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، وعبـد اهللا                 

ابن رواحة ، وقد كان الشعر في فترة البعثة النبوية حرباً على الكافرين ،ونظـر هـؤالء                 

 ورَأوه بشراً مثلهم أرسـله اهللا بالهـدى وديـن          – وسلم    صلى اهللا عليه   –الشعراء للرسول   

الحق ، من هنا كانت صفات الرسول في شعرهم صفات النبي اإلنسـان ، فـالنبي يهـدي                

الناس ويدعو إلى دين الحق ، واإلنسان الذي هو نبي يتصف بصفات البطل من شـجاعة                

 .وصبر وغير ذلك 

الراشدين فإننا نجد أن الشعر الديني جاء اسـتكماالً                     وإذا انتقلنا إلى عهد الخلفاء      

للشوط الذي بدأه في عهد النبي فيما يختص بتوحيد اهللا والتركيـز علـى ترسـيخ فكـرة                  

 المخلفات الجاهلية ، وازدهر في هذا       نالوحدانية عند المؤمنين وإزالة ما علق في النفوس م        

 )1(.العهد شعر الفتوح اإلسالمية 

د الخليفة علي بن أبي طالب ، شهدت الدولة اإلسالمية صـراعاً عنيفـاً                        وفي عه 

على السلطة حيث نازعه معاوية على الخالفة ، وظهرت إثر ذلك الفرق اإلسالمية المختلفة              

من خوارج وشيعة ، وكان لكل فرقة آراؤها ومذهبها الفلسفي الخاص بهـا وبشـعرائها ،                

آراء الفرقة األخرى ، ودخل الجدل إلى الشعر ،         وكل واحد منهم ينافح عن مذهبه ويدحض        

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 18-13 شعر الفتوح اإلسالمية في صدر اإلسالمالقاضي ، النعمان ، :  ينظر)1 (
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وأصبح الشعراء من الدولتين األموية والعباسية يردون على من يعارض سياسة الدولـة ،              

ور يعبر عن االستشهاد والبطولة في حين خف شعراء         واستمر شعر المجاهدين وحماة الثغ    

 - صلى اهللا عليه وسـلم       -التوحيد ، وبرز إلى حد ما شعر الزهد ، أما الحديث عن النبي            

 )1(.فصار يرتكز على القول بالوراثة أو بعدم وراثة األنبياء 

، وقد اعتبر               أما الفاطميون فقد ركزوا حديثهم على الوصاية والوالية واإلمامة          

 ) 2(.هؤالء الوصاية مرتبة دون النبوة وفوق اإلمامة ، وقد عبروا عن ذلك في شعرهم 

            وفي هذا العصر خفت شعر الزهد وظهر الشعر الصوفي ، أما شـعر الجهـاد        

فكان نصيبه قليالً إلى أن جاءت الدولة األيوبية حيث ازدهر شعر الجهاد على أثر قيام هذه                

بحملة الجهاد ضد الصليبيين ، وازدهر المديح النبوي بحيث أصبحت صورة النبـي             الدولة  

 ال تماثلها صورة حتى صورة نبي آخر ، ذلك أن الشعراء             - صلى اهللا عليه وسلم      –محمد  

 مما علق بها على أيام الفـاطميين ،  - صلى اهللا عليه وسلم    -عمدوا إلى تنقية صورة النبي    

 مواجهة الصليبيين الذين جاءوا إلى البالد اإلسـالمية لتحقيـق           وعمدوا في الوقت ذاته إلى    

مآربهم الشخصية وهم يرفعون اسم النبي عيسى شعاراً يحاولون به إخفاء البواعث الحقيقية             

      ) 3(.لحروبهم المدمرة 

           وجاء العصر المملوكي وقد استمرت فيه حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول، 

   )4(.المديح النبوي حتى أصبح ظاهرة فنية متميزة وكثر شعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .      135 ، رسالة دكتوراه ،دراسة شعر شمس الدين النواجيعبد الهادي ، حسن ، :  ينظر )1(

  .133 في أدب مصر الفاطميةحسين ، محمد كامل ، :  ينظر )2(

  .      135 ، رسالة دكتوراه ،عر شمس الدين النواجيدراسة شعبد الهادي ، حسن ، :  ينظر )3(

  .136نفسه :  ينظر )4(
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 وأخالقه ودينه أثر عظيم في      – صلى اهللا عليه وسلم      –           وقد كان لشخصية النبي     

نفوس المسلمين جميعاً ، وفي مختلف العصور ، فعبروا عن حبهم لنبيهم بشـتى وسـائل                

مملوكي كان لهم إحساسهم الخاص في هذا المجال ، كما أن لهم            التعبير ، وشعراء العصر ال    

طريقتهم الخاصة التي يعبرون فيها عن أحاسيسهم تلك ، فيلبسونها حلة من الصور والخيال              

 .واإليقاع تترك أثرها في نفس السامع 

          وقد كان العمري من بين شعراء هذا العصر الذين أبدعوا في هذا المجال ، فأكثر               

 بل إنه ألف في مدحه كتابـاً بعنـوان      – صلى اهللا عليه وسلم –من النظم في مدح الرسول  

وجاء هذا الكتاب في أربعة مجلدات ، مما يدل على          " صبابة المشتاق في المدائح النبوية      " 

 .كثرة ما نظمه العمري في رسولنا الكريم وحبه لذلك 

التي ساعدت على نضج هذا الفن وازدهـاره                   ويشير أحد الباحثين إلى األسباب      

إن الحياة االجتماعية السائدة وما فيها من فقر وحرمـان ،           :" في العصر المملوكي ، يقول      

يضاف إلى ذلك الوضع االقتصادي السيئ الذي كانـت األقـاليم تـرزح تحـت وقـره ،                  

ألمـراء ، أو    واضطراب الحياة السياسية في معظم األحيان بسبب النزاع بين السالطين وا          

وقوع خطر من قبل األعداء في الشرق والغرب ، هذا مع ما كان يحدث من كوارث تحـل      

 .)1("بالبالد فيهرع الناس إلى معاقل االستغفار يتوبون إلى اهللا ويتشفعون بالرسول الكريم 

            وإذا نظرنا إلى شعر العمري الديني فيمكننا أن نرده إلى هذه العوامل جميعـاً ،              

يضاف إلى ذلك عامل شخصي ، هو شعور العمري بالندم عما فرط به لسانه واقترافه في                

 شعره من آثار الضاللة والفجور في باب المجون ، وهو يعترف في شعره أنـه اقتـرف                

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .104 – 103 ابن نباتة المصري باشا ، عمر موسى ، )1 (
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 ) الكامل  مجزوء(                     ]17[  : يقولالتوبة ،  الذنوب وأنه يتشفع طالباً 

1- ــب ــوم عاِئ الي ــي ــن ذا علَ م  ــب ــِد الحباِي ــى فَقْ ــدي عل وج

ــب  حتّـــى يـــواِفي المصـــطَفى  -2 ــواِب تاِئ ــي اَألب ــوم ف ويقُ

ــلُّ تَغْ -3 ــدمووتَظَـ ــُل بالـ  َأدنَـــاِس المعاِئـــبلـــبعِضِعِسـ

 

 :  ويتخذ الشعر الديني عند العمري شكلين 

 . المقطوعات وبلغ عددها خمس -أ

 . القصائد وبلغ عددها عشر -ب

 المرتبة الثانية في شعر العمـري       – من حيث الحجم     –           وقد احتل الشعر الديني     

 .بعد الوصف 

ذا كان شعراء هذا العصر قد تناولوا مدحهم لرسول اهللا في أكثر من محور ،                          وإ

فبعضهم تحدث عن معجزاته ، وبعضهم تحدث عن صفاته وأخالقه ، وبعضهم تحدث عن              

  ]9[  :قولهسيرته النبوية ، وغير ذلك ، فإن العمري تناول معظم هذه المحاور ، من ذلك 

 )الكامل (                                                                                 

1- ــد ــذا أحم ــوُل اهللا ه ــذا رس هذا النّقـي الجيـِب هـذا مطلِبـي        ه

ـع المجتَبي هـذا شَـفيع المـذِْنبِ       هذا صباح المهتدي هـذا رِبيــ -2

 ِمـن أبِ   ِمن نَسِل إبـراهيم أكْـرم     هذا النَّبـي الهاشـِمي المجتَبـى -3

 الطَّيـبِ  الطَّيب ابـن الطَّيـِب ابـنِ      هذا المصـفَّى ِمـن سـاللَِة آدٍم -4

ــبِ  شَرفَتْ بـه آبـاؤه وأتَـتْ بـه -5 ــُل الكوك ــلُّ مث ــاؤه والكُ أبن

 

 على صفاته وأخالقـه     – صلى اهللا عليه وسلم      –        فهنا تركَّز مدح العمري للرسول      

 .ونسبه ، فهو الشفيع عند اهللا للمذنبين ، والطاهر القلب ، ومن آل هاشم 
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،  – صلى اهللا عليـه وسـلم        –          وفي القصيدة نفسها يتابع الشاعر مدحه للرسول        

 )الكامل(                                                                           ]9[:فيقول

1- كُـني الً لَـمراِج فَضفي الِمع ِبـي        آتَاهـِة قَـد حِريوِن البد ِمن اهِلِسو

 

  إلـى السـماء ،     – صلى اهللا عليه وسلم      –           فهنا تطرق الشاعر لمعراج الرسول      

 .وانفراده بذلك عن سواه من البشر 

 ما قاله في الرحلـة      – صلى اهللا عليه وسلم      –              ومن قصائده في مدح الرسول      

العقيق ، وسـلَع ،     : الحجازية ، وذكر األماكن الحجازية التي يمر بها ويرتحل منها ، مثل             

صل حديثه بالغزل ، فيصـف      والدو ، والعذيب ، وغيرها ، فهو في حديثه عن هذه الديار ي            

الرحلة الحجازية المقدسة، والتشوق إلى تلك الديار، وبث األشجان واألوجاع من ألم البعد ،              

 ) الكامل مجزوء(                                                  ]17[  : يقول

ــزمـــوا الركَاِئـــب للســـرى -1 ــا لي ــب ي ــوا الركَاِئ مــا ز تَ لَ

ــا -2 ــقَ وإنَّمـ ــوا العقيـ ســـاقُوا فُـــؤادي ال النَّجاِئـــبأمـ

ـــ -3 ــم يسي هعــى م ضم ــد ــب  ولَقَ ــو آي هو اهــى أر ــر مت ـ

ــب يـــا ِللمِحـــب المبتَلـــى -4 ــواِئِح والنَّواِئـ ــين النَّـ بـ

5- الو ــب ــاؤه لَهـ ــوأحشـ ــب  قـ ــن ذَاِئ ــي الجفْ ــه ف عمدِد و

6- ــد ــادي المِج ــا الح ــا أيه د وِعنـــده أقصـــى الرغاِئـــبي

ــرٍب -7 ــى ع ــي إل ــج ب ــىع ســلٍْع فَِلــي معهــم طالِئــب   علَ

         ويعمد العمري في بعض قصائده النبوية إلى الحديث عن الدمع ، فهو غريق في 

 )البسيط (                                 ]106[ : يقولذنوبه يحتاج لمن ينجده من ذلك ، 

1- مسر ِليو كيطَلَـٌلوكنتُ أب ِليطَلَـلِ         و ِمـنـٍم وسر تُ ِمنأقْفَر فاليوم

2- مهـدعِع بمالد ِخفْتُ إلّا انِْسكَابلَـلِ        (والب ِمـن ِفيقُ فما خَـوأنَا الغَِري(
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            أما التغزل بذات الرسول ، فقد أخذ الشعراء في هذا العصر يتغزلـون بـذات               

من الـالزم   " حسنه وبهاءه وجماله وضياءه ، ويرى يوسف النبهاني أنه          الرسول ويذكرون   

ذكر محاسنه صلى اهللا عليه وسلم ، وأخالقه الجليلة التي اشتملت عليها شمائله الشريفة من               

صفات الجمال والكمال ، ولكن ال على وجه التغزل بـل علـى وجـه العلـم والتعظـيم                     

  .)1(" واإلجالل 

أن اإلشادة بجمال النبي وحسنه ليست من الفضول كمـا          " ي مبارك               ويرى زك 

فاألنبياء في الغالـب    ... يتوهم بعض الناس، فإن فن المديح يوجب هذا اللون من الوصف            

  . )2("كانوا من أهل الجمال ، ألن الدعوة الحق تحتاج إلى شفيع من الوجه المقبول 

 )الكامل(      ]9[:يقولللرسول الكريم ،       وقد تحدث العمري عن األوصاف الجسمية 

1- شّـاِق هـذا َأنْـتُمالع شَـرعـبِ      يا مهاِجـي الغَيـُل دواللَّي كمببيوح

ــبِ قُوموا انْظُروا وتمتَّعـوا ِبجماِلـِه -2 جحي ــم ــه لَ ــأملُوا فَجمالُ وتَ

 

 )الخفيف (                                                                   ]161[ : ويقول

1- لِكـناِط وـمالس ـاِحبذَا ص وه  وهذَوو لُــهِض نَجــوالح ـاِحبص!

!لَم يخَيب تَحتَ الـدجى طـاِرقُوه        ذُو ِفنَاٍء يقْرى ِبـِه كُـلُّ ضـيٍف -2

3- مــري ــواد كَ ج دــي س ــنِْعم م        وهـا طَـوم اطَهـموا أسـدنْذُ مم

             

      فرسول اهللا رجل كريم جواد شجاع ال يرد طارقاً ، وبيته بيت جود وكرم مفتوح أمام                

 .الضيوف في كل وقت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .1/14 المجموعة النبهانية )1(

  . 44 – 43 ئح النبويةالمدا )2(
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             ويعرض الشاعر لبعض كرامات النبي ومعجزاته التي وقعت له فـي أثنـاء             

 بعثته، مثل تفجر نبع الماء من بين أصابعه ، وإدرار شاة ذات الخيمتين ، وغيـر ذلـك ،                  

  )لكامل  امجزوء(                                                            ]17[  : يقول

ــب ســْل عنْــه ذاتَ الخَيمتَيـــ -1 ــدر غاِئ ــاتَها وال ــِن  وشَ ـ

ــا -2 ــِبعوا بهـ ــحٍة شَـ ــب فِبِمسـ ــم راِيـ ــاً ثـ ــاً حِليبـ لبنـ

 

كر بـدراً                ويعرض الشاعر في قصائده المدحية لبعض غزوات الرسول فيـذ         

وغيـر  ، وحنيناً وخيبراً ، ويذكر بعض الحوادث كرد الرسول لسبايا هوازن ، وفتح مكة              

وقد عبر العمري عن هذه األحداث بأمانة ودقة فجاءت صورة حقيقية تعبـر عنهـا               . ذلك  

 )الكامل (                                        ]20 [: في فتح مكة  يقولبكل وضوح ، 

ــوب جنَاِتهــاهمـاٍة فـي المـوِطنَيِن كليوِبمكَّ -1 ــه ذُنُ كارمقَتْ مــب س

2- ملى وقـد أعطـاهِة اُألوفَواِتهـا       في النَّوبيِح عـن هداً بكفِّ الـرهع

ا فأصـالهم علـى جمراِتهـا      غَدروووفى لهم في عهِد مكَّةَ مثل مـا -3

ــرفاِتها والنَّوبةُ األخـرى أتَـاهم معِلمـاً -4 ــى شُ ــتْ عل ــٍب طَم بكتائ

5- لـزُل كـلِّ طُـوزم نْدِلـِهجكاتهـا       ِد خَيرمثَل البحـِر فـي ح وتموج

ــا اياِتهـاغَرستْ بـأعلى مكَّـٍة ر -6 ــن آياِته ــرآِن م ــع القُ ولواِم

ــاوأتى ابن حرٍب نحـوه مسـتأمناً -7 ــى ِعلَّاِته ــِه عل ــِن طاعِت سوِبح

          

 وكيف تعاهد مـع  -صلى اهللا عليه وسلم - عن مكارم الرسول   نادثحفهنا بدأ ي                

 المشركون هذا العهد والصـلح      المشركين على عدم القتال والعودة عن الحج، وكيف نكث        

ـ        -صلى اهللا عليه وسلم    -القائم، فجاء الرسول    رايـة   اً مكة على رأس جيش جـرار رافع

 .  إسالمهاإلسالم من كل جهة، وكيف جاء أبو سفيان معلناً
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 )الوافر(                                      ]175 [ : يقولوعن يوم بدر، 

فَِهـــيج ِمـــن بالِئِهـــم بلَايـــاعـاديلقد قَاد الجيوشَ إلـى األ -1

رضــى الــدنَايا  ِلــديِن اِهللا ال ت فُأســـد اِهللا ثـــائرةٌ ِغضـــابا -2

ــ أفــاض النَّهــي فــيهم ســابغاٍت -3 ــشَ النّهاي ــأس ال تخ ــرد الب اتَ

ــذُود وتُغمد في الرؤوِس لَهم سـيوفٌ -4 ــا تَ ايرــليةً ع صم ــرب الح

ــاٌل -5 ِنب ــم ــالنّفوِس له ــب ب ـلُوِع إلـى خبايـا        وتلعالض ِمـن تحن

6- شـبيه لَـه راً فلـيسـدْل بسا  وــاي ــدد العشَ ــِه م ــيء بمثِل يج

فالمسلمون في هذه المعركة كانوا أسوداً وقائدهم يزيد من قوتهم، ثـم يصـف                      

م في ضرب السيوف وإعمالها في الرؤوس، وكذلك الدقة في رمي النبال، ثـم              خيلهم،وقوته

 . كيف أمد اهللا المسلمين بجند من عنده فهذه الحادثة ال مثيل لها 

 )الرجز(                           ]87[ : سبايا هوازن رد  في حادثة وقال   

ــِللَما أتـاه الوفْـد مـن هـواِزٍن -1 ــألُه لألهـ ــايسـ  رداً جاِمعـ

مــاالً وســبياً كُلَّــه منَاِفعــا   جــاد ِبشَــيٍء لــم يجــد بمثِلــه -2

3- ــهعِميج مهســبي عفــا وردــامعاً فــي النَّــدى تَتَاَبدــونَّــاً وج

ــاِنعا   سْل ُأخْتَه ِمن الرضـاِع إذْ َأتَـتْ -4 ــه ص ــاذا رأتْ ــَألُه م تَس

 عن سبايا هوازن، وردها إليهم فكان مثاالً         عفا -م صلى اهللا عليه وسل    -فالرسول          

 . للجود

وقد تكررت قصة اإلسراء والمعراج في أكثر من قصيدة للعمري، ويذكر العمري هذه              

 )البسيط(     ]106 [ :يقولفاضة، وقد استغرقت منه أحد عشر بيتاً، ستالقصة با

فيها لرؤيِة ما أعيـا علـى المقَـلِ        لَّيـِل يوِقظُـهتاه جبريُل تحتَ الآ - 1

أعلى الطِّباِق ولم يطلُب ولـم يسـلِ       فقام ثُم امتَطَى ظهر البراِق إلـى - 2

مثواه لـيالً بـال ريـٍب وال عجـلِ         سرى إلى اُألفُِق األعلى وعاد إلى - 3
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حاز الغنيمةَ واإلسراع فـي القُفُـلِ      لى األياِم مـن رجـٍبليلٍة فُضفي   -4

ــلِ أتى إلى المسجِد األقصى وأم ِبـِه - 5 مــالتّكْليِف والع ــين ب ــلَّ النبي كُ

واستَفْتَح الباب الذا البـاِب والقُفُـلِ      ثم ارتقى في معاِرِج السماِء ِبـِه - 6

تّى عال للعلَى في أشْـرِف القُلَـلِ       حثُم ارتقى فوقَ ما قَد حازه صـِعداً - 7

8 - شَـرب لَّـهلَّ مرقًى ِبـِه مـا ححــِلوجــٍل وال رِرج ِمــن وال تخطَّــاه

فاقَتْ مدى الكُلِّ فوقَ الحجِب والكُلَلِ     عال على األنبيـاِء الكُـلِّ مرتبـةً - 9

 قوســيِن أو أدنَــى ِلمتَِّصــِلكَقَــاِبرقى إلى أن دنَا ِمن ربـِه ِصـلَةً -10

ــةً -11 ــاً معاينَ ــه حقَّ ــد رأى رب ما نَالَها قَبلَه موسى علـى الجبـلِ       وق

       

 فقـد مـدح خليـل اهللا        - صلى اهللا عليه وسلم    –وكما مدح العمري النبي محمداً               

 )طويلال(              ]21[: يقول، - عليه السالم –إبراهيم 

وها قد ِجْئتُـه واستَضـفْتُه     ! ضيوفاًخليُل إلِه العـرِش أوُل مـن قَـرى -1

2- ــه ابــزاُل ِرح ــاً ال ت ــتُ كريم ــه أتي ــثُ نَظَرتُ ــِد حي ــةً بالوفْ مطَبقَ

وليس سـواها بارقـاً ثَـم ِشـمتُه        دعتْ ناره الضيفان في غَسق الدجى -3

4- وِد شيخُ األنبيـاِء جمـيِعِهمفتى الج ــه ــاً عِلمتُ ــاً، يقين ــدهم حقَّ ووال

        

       ولعل القارئ ألشعاره هذه يجد أن الشعر وثيقة تاريخية تؤكد مجموعة من األحداث             

التي حصلت ، فقد ذكر قصة اإلسراء والمعراج والتاريخ يدل على ذلـك باإلضـافة إلـى                 

ليل عليه السالم لمدينة الخليل ، فهذا شعر تاريخي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشـعر              زيارة الخ 

 .      الديني 

لجمال، فهـي   اوحقيقة فإن العمري في مدائحه النبوية أضفى على مدحه نوعاً من البالغة و            

ذات أسلوب جميل مليء باإليحاءات والصور واإلشارات وتعكس مدى الثقافة التي كان يلم             

 . بها
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 الرثاء: المبحث الثالث 

 أن يكون نوعاً من     – في أغلب األحيان     –رأى النقاد القدماء أن الرثاء ال يعدو                

ليس بين المرثية والمدحة فصل     " بن جعفر، فذكر أنه    ح للميت، وهذا ما ذهب إليه قدامة      المد

، وما أشـبه،    كان،وتولى، وقضى نحبه  : إال أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل          

وهذا ليس يزيد في المعنى، وال ينقص فيه، ألن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به                  

 )2(.ويذهب ابن رشيق إلى مثل ذلك ، )1("في حياته

ولم يخرج البكاء على الميت سابقاً عن ضروب القول بأنه جماع الفضـائل                       

ي فيما ورث، تلك المعاني التي ألفها الرثاء        والمكارم والمعارف، وقد ورث العصر المملوك     

على قوالب أداء الرثاء وأوشـية      وا  العربي، فلم تترام أبصار شعرائه أبعد منها، وقد حافظ        

 )3(.تصاويره وتراكيبه مثلما فعلوا في المدح

من هنا كان الرثاء من الموضوعات التقليدية التي نظم فيها شعراء العصـر                       

رثـاء المـدن    : ت الصايغ أن الرثاء قد برز فيه اتجاهان أساسـيان همـا           المملوكي، ورأ 

 )4(. واألماكن، ورثاء األبطال واألصدقاء والملوك

وقد كانت مراثي العمري على درجة كبيرة من الجودة والكمـال، وإذا كـان                       

عور دقيق  الرثاء وفاًء بعهد، أو شكراً لصنيع جميل، وأنه يفرض أن يكون الراثي رقيق الش             

اإلحساس كي يجيد الرثاء ويحسنه، فإن العمري كان على شيء من هذا الخلق في مراثيه،               

 :الرثاء في شعر العمري شكلين وقد اتخذ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .49 نقد الشعر )1(

  . 2/139 العمدة:  ينظر)2(

  . 243 ثمانياألدب العربي في العصرين المملوكي والعالحسين، قصي، : ينظر)3(

 . 242، رسالة دكتوراه، اتجاهات الشعر العربي:  ينظر)4(
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، وقد ظهرت له أربع قصائد ، األولى في رثاء ابن تيمية، والثانيـة فـي                القصائد  : األول  

رثاء القاسم البرزالي، والثالثة في رثاء القاضي جالل الدين القزويني الدلفي، والرابعة فـي              

 . رثاء والدة محمد السبكي 

 فـي هـذا     بين البيتين واألربعة أبيات، ولـه      عدد أبياتها    تراوحالتي  ،  المقطعات  : الثاني  

جلـيس الناصـري،    لها عندما مات األمير سيف الدين ق      الغرض ثالث مقطعات، األولى قا    

والثانية في رثاء نفسه، والثالثة تتراوح بين الرثاء والعبرة ويبدو أنه قالها في شـخص أو                

 . عليه أشخاص عزيزين 

ولعل من أبرز القصائد الرثائية التي قالها العمري، تلك القصيدة التي قالها في شيخ  

شاعر بكل قوة، والتي لادل على صدق المشاعر المتدفقة من اإلسالم ابن تيمية، والتي ت

أظهرت مدى تأثر العمري وتفجعه لهذه الحادثة، ويبدأ العمري قصيدته بذكر منزلة ابن 

 )البسيط(                  ]49[ : لفيقوتيمية، 

1- ـرالقَم ـبجحياجي ي؟     أهكذا بالدطَـرالم حتّى يذهب ءالنَّو سحبوي

ــاً فتســتَِتر ؟أهكذا تُمنَع الشَّمس المنيرةُ عن -2 ــاِفِع األرِض أحيان من

ي أوقاِتـِه السـحر ؟     فليس يعرفُ ف  أهكذا الـدهر لـيالً كُلُّـه أبـداً -3

4- هضـاِربفُ ال تمضي مي؟      أهكذا السرِمِه خَوزفُ في الفَتِْك ما في عيوالس

       فبوفاة ابن تيمية انقطع ضوء القمر ، وانحبست األمطار ، وغاب شعاع الشـمس ،               

 . وساد الظالم حتى في أوقات الصباح ، ولم يعد للسيف قوة ضاربة 

ويحشد الشاعر صفات ابن تيمية وأعماله حشداً متوالياً من تقوى وتفرد في أعمالـه                 

 )البسيط(                      ]49[  : يقولوزهد وعلم بأمور الدين، 

ــٌل فيبذّ السـواِبِق ممتَـد العِبـادِة ال -1 ــه ملَ ــجرينالُ ــا وال ض ه

2- الص بعد ِمثلَه كُني ِة فـيولمحاب       خَطَـر الَـههـٍد مزِعلٍْم عظيٍم و
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بها أبو بكٍر الصـديق أو عمـر       طريقُه كان يمشي قبَل ِمشْـيِتِه -3

جاءوا على أثَِر السباِق وابتَدروا    فَرد المذاِهِب في أقـواِل أربعـٍة -4

لته بعد الصحابة وسار على دربهم فابن تيمية رجل ناسك زاهد جاءت منز           

 .وطريقتهم 

ويتحامل العمري على أولئك الذين تسببوا في وفاته، وأطفئوا شمسه، فيشير إلى        

 )البسيط (                                 ]49 [  :فيقولحادثة سجنه، وما القاه من ويل، 

تَ ولم يكْحْل ِبِه بصـر ؟      حتّى يمو مثُل ابن تيميٍة ينْسـى بمحبِسـِه -1

2- هـى حواسـدٍة تُرض؟       مثُل ابن تيميـذُرفي حبِسـِه ع لَكُم ِسِه أوبحب

والسجن كالِغمِد وهو الصاِرم الذَّكَر     مثُل ابن تيميٍة في السجِن معتَقـٌل -3

 تِرقُّ بهـا اآلصـاُل والبكَـر؟       ومامثُل ابن تيميٍة شمس تغيب سـدى -4

         يذكر الشاعر هنا بقضية اعتقال ابن تيمية على أيدي الظـالمين الحاسـدين لـه ،               

ويشبه اعتقاله بالسيف الذي يعتقل من قبل غمده فال تحصل له الفائدة ، ويزول شعاعه الذي                

 .ينير الطريق لمن جاء بعده 

بن تيمية قد حصل لألنبياء مـن قبلـه، وكـذلك           م الشاعر بأن ما حصل ال     ويسلّ       

 ) البسيط (                     ]49[   : فيقولحصل للسلف الصالح، 

يبلَى اصِطبارهم جهداً وهم صـبر     بْل هكذا السلَفُ األبرار ما بِرحـوا -1

ةُ أقـواٍم وكـم هِجـروا      هم مضر فيتأس باألنبياِء الطُّهـِر كـم بلَغَـتْ -2

ِلمن يكاِبـد مـا يلْقَـى ويصـطِبر        في يوسٍف في دخوِل السجِن منْقَبةٌ -3

ــر  ما ُأهِملوا َأبداً بْل ُأمِهلُـوا لمـدى -4 ــداً وينتص ــب تأيي واهللا يعِق
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يد ويقابل حديثه هذا بحديث عن الوشاة والحساد        ويعود العمري بعد ذلك فيحشد صفات الفق       

 ) البسيط (                 ]49[   : يقولالذين ساهموا في تعذيب ابن تيمية وسجنه وموته،

1- ـرضلَقْ ِبِه وعمضى حميداً ولم ي       ذَرفـي النّـاس أو و رضو وكُلُّهم

2- الِحلِْم ال ترقى لـه قُـنَن ِمن دطَو       ـرجمـن أحجـاِرِه ح دكأنَّما الطَّو

3- تُـهمن الِعلِم قد فاضـت بقي وابحررى وما شَعظمالع رحِت األبفَفَاض 

4- له هْل في الحاسدين وا ؟      يا ليتَ شعِريذُِكر ِم إنفي جميِع القَو هنَِظير

ِقِف الحقٌّ ما قالوا وما سـحروا      فَلْيتُلِقي األباطيَل أسحار لهـا دهـشٌ -5

وليتَهم نَفَعوا في الضيِم أو نَفَـروا      يا طالمـا نَفَـروا عنْـه مجانبـةً -6

 )البسيط(            ]49 [:فيقول ي البن تيمية يدعو لقبره بالسقيا،وخالل رثاء العمر

1- هبـيص ـِميسمن الو قَى ثراكــاس ــروزار مغْن ــه قُطُ ــر كُلُّ ك قَطْ

عه عن اإلسالم، وكيف يظهر العمري جدال ابن تيمية لليهود والنصارى في دفا    و 

 )البسيط(        ]49[  : يقولضال إلى رشده، وقمع البدع، أنه أعاد ال

أهُل الزماِن، وهذا البـدو والحضـر      تـي تَجنَّبهـايا قَاِمع الِبـدع الال -1

2- ـمهجـلَّاِل نَهالفرقَِة الض شدروا      ومـِهروا وال سارالطّريِق فما ح ِمن

3- للنَّصار تكُن وا ؟ى واليهـوِد معـاًألمِصرِث قد ححفي الب مهاِدالً، وجم 

رشْد المقاِل فـزاَل الجهـُل والغَـرر       أبنْـتَ لَـه غـروكم فتى جاهـٍل -4

يشير العمري إلى سبب سجن ابن تيمية، عندما تحدث عن مسألتي الطالق والزواج،             و 

 )البسيط(         ]49 [:يقول، )1( توفيفنتيجة ذلك أخذ وسجن بقلعة دمشق، وبقي فيها حتى

وقد يكـون، فهلَّـا ِمنْـك تُغْتَفَـر        قالوا بأنَّك قـد أخْطَـأتَ مسـألَةً -1

2- ةًغَِلطْتَ في الدِر أو أخطأتَ واِحد؟ه ــذَر ــدتَ إصــاباٍت فَتُعتَ ــا َأج أم

الحالَيِن، ال الـوزر    له الثّواب على  ومن يكون على التَّحقيِق مجتهـداً -3

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 5/702 مسالك األبصار :  ينظر)1( 
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عين بيتاً، وهذا يـدل     بي ابن تيمية ثمانية وس    وقد بلغ عدد أبيات قصيدته الرثائية ف            

على طول النفس عند الشاعر، والنهر المتدفق من المعرفة والعلم واإللمـام بـالكثير مـن                

قمتـه  نالمعاني، كما يدل على صدق المشاعر واأللم والحزن على فقد عالم كابن تيميـة، و              

 .على ما حصل له من سجن وتعذيب وقتل

وهذه القصيدة قوية مؤثرة تدل علـى       :"القصيدة قال محمد اليعالوي   وفي هذه                 

استمرار اإلعجاب بابن تيمية وبمواقفه الجريئة إزاء السلطان الجـائر والمـارق المبتـدع              

بعد هذا ال تخلو من قيمة      ة  ا يزيد على قرن من وفاته، والمرثي      والصوفي الزاِئِف، حتى بعدم   

 صدى للحماس الذي عرف به ابن تيمية فـي مناظراتـه            تها الخطابية اإلنشائية  أدبية، فلهج 

  )1(."ودروسه وفتاويه

وعلى هذا المنوال سار العمري في بقية قصائدة الرثائية، ويظهر التسليم بالقضاء                  

 )السريع(           ]34[: سبكي  والدة الرثاء  في قولهوالقدر في قصائده هذه، من ذلك 

ــا ال -1 ــوتُ فم ــا الم ــِرٍئِميعادنَ يِفــر فــي الميعــاِد عــن وعــِدِهم

ــوِرٍد -2 علــى م ــام ــلُّ مــن ح ــى ِورِدِهوكُ ــأتي إلـ ــيره يـ مصـ

ــيٍد -3 س ــِد ِمــن بــين العب ــِدهِ  فلــيس بــن ع ــيِد م ــا وال الس كلَّ

ــرى أوٌل -4 ــد تســاوى فــي الثَّّ ــِدهِ فَقَ ــن بع ــاء ِم ــد ج ــر ق وآخ

ــ -5 ــِهم بــى ر ــر إل األم ــلَّم س ــِدِهن قَص ــن ــوه ِم جربمــا ي فــاز

 والقدر، ويبين له أن ذلك قـدر        إلى التسليم بالقضاء  فهنا يدعو العمري صديقه             

 .  ومن يصبر ويسلم أمره هللا هو الذي سيفوز في النهاية من اهللا فالموت ال يفرق بين أحد،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 تونس ، ،30ع ، مجلة حوليات الجامعة التونسية  ،مرثية البن فضل اهللا العمري في ابن تيمية  )1 (

 .  402 ،  م1989      
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 . لقصائد الصبغة الدينية جلية واضحة في مثل هذا النوع من ا     وبهذا تبدو

ـ ، والمـدح عر مزج بين الرثاء     اه في هذه القصيدة أن الشا          ومما يلفت االنتب     دفبع

 )السريع(                                     ]34[:  ًقائالليمدح صديقه نتقل رثائه ألم صديقه ا

1- ِفينـا فتـى قَـتْ منـكِدهِ ماتَتْ وأبِور ــن ــورِد ِم ــاِء ال ــِل م كِمثْ

 . ولعله بذلك أراد أن يخفف عن صديقه، فهذه األم أنجبت فتى حسناً       

ثر له في هـذا المقـام إال        م أع مري برثاء رجال الدولة في شعره، فل      ولم يهتم الع            

 )الكامل(                  ]76[  : يقولجليس،  المقطوعة التي قالها في األمير قعلى تلك

ــتْ -1 ــفَ تَحولَ ــاِهللا كي ــا ب ــوس  ِجيرانُنَ ــاتُ حنُ ــاالتُكُم فالحاِدثَ ح

ِعوض الِغنَـا وربـيعكُم مـأنُوس      أوطـــانُكُم ِبِنياحـــٍةوتبـــدلَتْ -2

3- ـذَرتُكُمقُلتُ ع قالوا قضى قجليس ــيس ــم قجل كُلُّه ــع مــاس أج النَّ

جلـيس  كسباً في شعره، فهو رثى األميـر ق       ت      وهذا يدل على أن الشاعر لم يكن م        

جلـيس ونـدبهم    لناس عندما تجمعوا حول دار ق     شهد ا م – جار له، فقد أثر فيه المشهد        هألن

   . مما جعله يرثيه–عليه 

 )البسيط(            ]103 [  :يقولوقد جمع العمري في مراثيه بين التعزية والتهنئة  

فَربما عطَـفَ المشْـكُو للشَّـاكي      قُبــورهم حــدِثيهم كيــفَ حالَتُنَــا -1

ِليهِنِك اليـوم أن القلـب مرعـاكِ       اً يـوم بيـِنِهمرعيِت منَّـا قُلُوبـ -2

 

 العمري المكونة من بيتين رثى فيهما وعةومما يلفت االنتباه في رثائه، تلك المقط          

 )السريع(     ]170[: يقوله، ت وقد وجدا مكتوبين في ورقة في دوا ،نفسه

قَالَـــِت األقْـــالم واســـوءتاهفَقُلْــتُ ألقالِمــي اكتُبــي وانْطُقــي -1

ــا -2 حزِنه ــن ــن ِم ــقَِّت األلس وولَْولَــتْ واســود وجــه الــدواهوشُ
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 . اإلخوانيات : المبحث الرابع 

يقصد بهذا الغرض تلك القصائد التي يتبادلها الشعراء وأحبتهم وإخوانهم، وهي                   

بيل، النابع من أعماق النفس، وال تكون سعياً وراء مغـنم،           صورة من الشعور اإلنساني الن    

 )1(.  أو حصول على جاه وسلطان ، أو منزلة ،وال رغبة في عطاء

لصـداقة،   وا ، وقصائد الود ، والعتاب ،ضوي تحت لواء هذا الفن التهنئة    نوي          

 )2(.معارضاتال و ،المراسالتو، والمساجالت الشعرية

 ألصدقائه الذين محضـهم خـالص وده،        ابن فضل اهللا العمري وفياً    وقد كان            

هر له في هذا     وظ  .همنوبي ة العالقة االجتماعية بينه   ععبر عن شعوره نحوهم، وصور طبي     ف

  .ريف اثنتان منهما تبادلهما مع أبي حيان الن ، قصائدالمقام مقطوعتان ، وثمان

منطق الخـرس فـي   "كتاباً ألفه اسمه من ذلك أن أبا حيان كان قد بعث للعمري                 

حتى ينظر فيه ويذكر رأيه، فتأخر العمري في إعادته وكان النفري يلح فـي              " لسان الفرس 

ب وانخفاض  ا في الكت  ٍبيع دون جدوى، فظن أن العمري تأخر في إعادته لِ          من طلب الكتاب 

 )سيطالب(                    : )3( قائالًمنزلته عن بقية مؤلفاته، فبعث 

حيان حتَّى يعود القـاِرظُ العنَـِزي      طِّقُ الخُرس صبراً ال يراك َأبـومنَ -1

2- نَـاُل لَـهٍم ال يلْتَ في كفِّ شَهصزِ      حتَـرحـُل مالثّنا واألص كريم غور

ـ       أعادهإذا استعار كتابـاً ال يعـود لمـن -3 ِز ِفعـَل آِب الضـيم محتِج

4- ـعال طَم الفضاِئِل قد ألهـاه بـِزي         حع إلـى نـداه طَـروال و ِمنْه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .593 األدب في بالد الشامباشا ، عمر موسى ، :  ينظر )1(

  . 292 مطالعات في الشعر المملوكي، بكري، شيخ أمين:  ينظر)2(

   .7/304مسالك األبصار  العمري، )3(
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وحلِّهــا بنفــيِس الــدر ال الخَــرِزفَابعثْ ِبها يا إمام العصِر سـالمةً -5

 

     البسيط(                                              ]68[: قائالً العمري على النفري فرد( 

ــالطِّرِز -1 ــاِء ب ــك للعلي ــِديح ِمثِْل ـةٌ تبـدو ل      مِمنْتَِهـزِ في بعِضِه فُرص

ورمتَ تمييزه في الذَّوِق لـم يمـزِ       لو جاء سعدك والصـهباء داِئـرةٌ -2

إلى تتمِة ما ينسـاقُ فـي العجـزِ        مكَمٌل ليس يحتاج الصـدور ِبـِه -3

ري بته العالية، وبعد ذلك ينتقل العم      قصيدته بمدح أبي حيان وذكر مرت      فهنا بدأ         

 ]68[يقولليحدثنا عن قصيدة النفري ومنزلتها العالية عنده، فهي تفوق نظمه ورجزه، 

 )البسيط(                                                                               

ــزِ  في طيها كُلَّما يفْنَـى األنـام ِبـِه -1 ــز لمكتَِن ــا كن ــأن أبياتَه ك

2- ديعبـهناظم ـانـِزي       نظْـٍم أبـو حيجاِكيـِه وال رحوال قصيدي ي

         

يبين أن وفاة والده قـد      وثم يعتذر العمري لصديقه عن تأخره في إعادة الكتاب،                    

  )البسيط                             (]68[   :يقولأثقلت همومه، وزاد ذلك ما أصابه من سقم، 

ــا -1 وإنَّمــه لَمــه وتَع ِديُأب ــذْر ـزِ      العالِمي نسأح مقالي نميي عمواس

علي أنْواع هـم دغْـدغَتْ نَشَـِزي       بأنَِّني ِعنْد موِت الواِلـِد اجتَمعـتْ -2

ــزِ حتّى رحلْتُ وال ألِْوي علَـى َأحـٍد -3 ــيِن محتَِف ــٍل للب ــَل محتَِف رحي

ومثلُه سـقْم قلـٍب جـر كـالحرزِ        وعدتُ والسقْم ملْتَاثٌ ِبِه جسـِدي -4

  

 من صديقه أن يصفح له ويعفـو عـن تـأخره، كيـف ال ،                 قصيدته طالباً  نهيوي         

 )البسيط (                                          ]68 [ :يقولوصديقه من أشراف القوم، 

1- ــام ــدرهفَ ــٍو ال يكَ ــي ِبعفْ فَالعفْو في ِشيِم األشْراِف كَـالطُّرزِ     نُن علَ
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 )الطويل(     :)1(ومن ذلك أيضاً أن الصفدي أرسل للعمري ضحايا، فكتب له معها     

ــِه -1 ــو دوام ِظلَاِل ــيداً أرج ــا س علينا وأن يمسي بخيٍر كما يضـِحي      أي

ولكنَِّني سقْتُ األعادي إلـى الـذَّبحِ       هـذي ضـحايا بعثْتُهـاوحقِّك ما -2

 

 )الطويل(               ]29[ : قائالً ري الجواب عن ذلك مفكتب الع 

ِلتُصِبح كاألعداِء في بكْرِة األضـحى     َأتَتْني ضحاياك الّتـي قـد بعثتَهـا -1

2- مهجمــيع أعــدانا كــالب قِّــكىوحاوححض نِلم ى الكالبزشاك ال تُج 

 

 )البسيط(                          : )2(قائالً لعمري اوبعث أبو حفص الصفدي إلى  

1- سـٍة خَـربيه ِلكُنَـا ِمـنإنَّا لَتَم        سـرح نَـا ِمـنْكُملَيعو كُمـيفي ح

عذْنَا بأسـمائكُم فاعتادنَـا اُألنُـس      وِإن خَلَونَا وِخلْنَا وحشَةً عرضـتْ -2

3- ــِذكِْركُم ــداوينا ِب ــنَا تَ ِرضإذا م ــتَِكس ــالالً فَنَنْ ــذِّكْر إج ــرك ال ونَتْ

           

     فهنا يشير الصفدي إلى الوحشة التي يعاني منها بعد فراق الصـفدي ، وكيـف أنـه                 

يساعده في التداوي من األمراض التي تلم يتذكره في كل مجلس ، ثم يبين أن تذكر العمري         

 . به 

 )البسيط(    ]74 [ :يقول الخمر، رفرد عليه العمري بقصيدة بدأها بتذكر المحبوبة وذك 

1- تَـِبسحم كْبٍل والرجتْ على عمر       لْتَـِبسم ـرفما شَكَكْتُ بهـا واَألم

2- إذْ خَطَر تَزاهى والِحم بان تْوبان        سبـدا قَـب ِهلَـاٍل أو ءوض والح

صرفَاً ِمن الراِح إلّـا َأنَّهـا لُعـس        فَقُمتُ في غَفْلَِة النُّـواِم َأشْـربها -3

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .8/256 الوافي بالوفيات )1(

  . 12/478صار مسالك األب العمري، )2(
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4- ـاوافَتْ تُذَكِّرمـِد القَـِديِم وهبالع       شَِتي ُأنُـسحفي و ِلي وهو تُهنَِسي

         

 أبي حفص فهو رفيـق الـدرب        وهو يريد بالعهد القديم تلك الفترة التي قضاها مع صديقه         

 دري باسم محبوبته، وفي ذلك إشارة للو      العم  وفي ذلك يصرح   ،وذكراه أنس له في وحشته      

 حفص، فهو يريد أن يبين أن مكانة أبي حفص عنده لـم تتغيـر بـل                 الذي بينه وبين أبي   

 )البسيط(                                     ]74[ :يقولتزايدت، 

1- هــر غَيال ي دــو ــلَيمى ِب ــي س نَأي الدياِر وال يذْكَى لـه الحـرس       ِثِق

 

 ينساه، فالوفاء أساس يربطهما، ثم يبين أن أبا حفص جاره في القدس، فكيف         

 )البسيط(               ]74[ : يقول

وليس ِلي عين سـلْواٍن فَتَلْـتَِمس      يا ِجيرةَ القُدِس ما قَلِبي كَصـخْرِتِه -1

إلّا الوفاء لَكُـم والحـر محتَـِرس       لــم نَعتَِقــد بعــدكُم واُهللا يعلَــم ذا -2

 

 العتاب يعقبه صلح، نهما مرفوض، وإذا حدث ذلك، فإنام بيخصيبين أن ال  و     

 ؛ ألن ذلك بطبيعة الحال ويرى أن يحدث ذلك دون أن يعلم أحد، حتى ال يعلم الحساد

 )البسيط (                                           ]74[  :  يقولسيجلب السرور لهم ،

ــتَِكس دري بنـا أحـدعتْباً وصلْحاً وال ي -1 ــاً وينْ ــرُأ أحيانَ بي ــود وال

ــا -2 ــان عاِذلنَ ــا ال ك ــر عاِذلُنَ فَس     نُطقُ العاذِل الخَـِرس حأفْص وكان

 

  )الطويل (        ]7[  :يقول        وفي الشوق والحنين ، كتب إلى الصفدي صالح الدين 

1- ـدعلتُم فال واهللا ما بحــيكُم قَلْبـير قلــي وال لُببقلبــي وال واهللا ع

 علـى قُرِبـي     على بعـدي وآٍهفآٍههجرتُم زماناً ثُـم شَـطَّ مـزاركُم -2
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ــا رَأتْ -3 ــري وواهللا م غَي لْتُمــد بويع ِنكُمسقلبيني وال غيِرِسوى ح كُم

4- كُمِحـبي قَلْبـي ذَنْبـي َأن كان ني منه ذنباً على ذنبـي       لَِئنِزد ا ربفَي

 

           فهو يبين أنه كثير االشتياق إليه ، وحياته بعده لم تعد حياة ، ألنه ليس فيها ، ثم                  

                    والشفاء ، وبفرقته سيظل يعاني من مـرض البعـد،         يبين أن بعودته يعود السرور والفرح       

  )الطويل (                                                                    ]7[ :   يقول

1- ـهجميع ـرورالس عاَد تُمدع ــاِئِل والكُتْــِبلَِئنسوإلّــا فمــالي بالر

وهجركُم سـقِْمي ووصـلُكُم ِطبـي      بِغي ِسواكُم في الهوى َأو ُأِريـدهأََأََََ -2

 

         

كمـا   من هنا نالحظ مدى رقة الشعر المتبادل بين العمري وأصدقائه وأحبابه،                      

 .ر نفسه األشعار المتبادلة كانت تأتي على قافية واحدة ، وعلى البحأن نالحظ 
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 .الغزل : المبحث الخامس 

  العصـور جميعهـا ،      التقليدية التي واكبـت    يعد الغزل أحد موضوعات الشعر               

وشهدت تطوراً اختلف باختالف األزمنة واألمكنة والمجتمعات ، وقد شـغل الغـزل مـن               

           )1(.ر من ثروتنا األدبية اإلرث الشعري الجاهلي مكاناً واسعاً حتى ليكاد يكون الجزء األكب

:        وقد غلب الغزل الحسي على شعر الغزل في العصر الجاهلي وكان مـن شـعرائه      

  )2(.األعشى، وطرفة بن العبد ، وكان أستاذهم في هذا الفن امرؤ القيس 

         وإلى جانب الغزل الحسي وجد الغزل العذري في بعض أشعار عنترة والنابغـة              

  )3(.بياني وعروة بن حزام والمرقش األصغر الذ

وإذا كان الغزل العذري قليالً في العصر الجاهلي ، فإنه شاع وانتشـر وأصـبح                     

: أحد أبرز أنواع الغزل في العصر اإلسالمي الذي انقسم فيه الغزل إلى قسمين رئيسـين                

ة ، ومجنون ليلى ، وكثير      الغزل العذري ، وفي نطاقه لمعت طائفة من األسماء كجميل بثين          

عمر بن أبي ربيعـة ،  : والغزل الحسي ، ومن أشهر األسماء التي لمعت في نطاقه     . عزة  

  )4(.وهناك من زاد الغزل التقليدي كالذي وجدناه عند جرير والفرزدق واألخطل 

           وما أن جاء العصر العباسي حتى لمسنا تطوراً جديداً على فن الغزل الذي أصبح             

العباس بن األحنـف ،     :الغزل العذري ، ومن شعرائه      : يقسم إلى أربعة أقسام رئيسة هي       

 بشار بن برد ، ومسلم بن الوليد ، والغزل بالغلمان ، وهو : والغزل الحسي ، ومن شعرائه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .23 تطور الغزلفيصل ، شكري ، :  ينظر )1(

 الغزل منذ نشأته حتى صدر ة من األدباء ، لجن ، 266 الجاهلي في العصر الغزلالحوفي ، :  ينظر )2(

  .30/ 1 العباسية    
  .217 – 215 الغزل في العصر الجاهليالحوفي ، :  ينظر )3(

 .334 ، 289 ، 281  تطور الغزلفيصل ، شكري ، :  ينظر )4(
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مذكر أو الشاذ ، ألنـه      نوع من الغزل شاع وانتشر في هذا العصر ، وأطلق عليه الغزل بال            

جديد على أدبنا العربي الذي لم يعرفه عبر تاريخه الطويل منذ الجاهلية حتـى منتصـف                

القرن الثاني ، ويعد أبو نواس زعيم هذا االتجاه ، وهنالك الغزل القصصي كما هـو عنـد             

   )2(. وغيره من الشعراء )1(عبد الصمد بن عبد المعذل

تداولها الشعراء ، واستمرت حتى العصر المملوكي ، ولكـن                     وأنواع الغزل هذه    

شعر الغزل في هذا العصر لم يأت في غالبه مستقالً استقالالً تاماً في قصائد ، وإنما جعله                 

الشعراء جزءاً يضمِّنُونَه في الفنون األخرى كالمدح والوصف وغيرهمـا ، وقـد تنـافس               

قدامى يقبسون معانيها ، ويحاكون سبكها ، لذلك        شعراء هذا العصر فيما بينهم على قصائد ال       

 )3(.كان غزلهم تقليدياً في معظمه

          وما من شك في أن شعراء هذا العصر صادفتهم تجارب عاطفية مختلفة الرتـب              

والتعابير، متنوعة األشكال واألساليب ، بعضها عذري ، واآلخر إباحي ، بحيث لـم يكـن             

  )4(.لموهبة الفنية والثقافة والتجربة الشخصيتين هناك من ضابط إال من خالل ا

           وقد جاء غزل العمري في أربع قصائد واثنتين وأربعين مقطوعة ، لكن غزلـه              

 فيها لم يكن غزل وجد أو عشق وحسب ، بل كان إلى جانب ذلك غزل تظرف وصـنعة ،                   

 ـــــــــــــــــــــــــــ

غيالن بن الحكم بن ربيعة ، ينتهي إلى معد بن عدنان ، كـان شـاعراً       هو عبد الصمد بن المعذل بن        )1(

: ينظر  . فصيحاً من شعراء العباسية ، وكان هجاء خبيث اللسان ، توفي في حدود األربعين ومائتين                

 . 4/72 فوات الوفياتالكتبي ، 

محمـد ،    ، هـدارة ،      195 اتجاهات الغزل فـي القـرن الثـاني الهجـري         بكار ، يوسف ،     :  ينظر )2(

  .530- 500 اتجاهات الشعر

،  ، الحسـين ، قصـي   2/114 األدب فـي العصـر المملـوكي   سالم ، محمـد زغلـول ،      :  ينظر   )3(

  .280 في العصرين المملوكي والعثماني العربي األدب
  .280 األدب العربي في العصرين المملوكي والعثمانيالحسين ، قصي ، :  ينظر )4(
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 لتقليدية ، وساقها في معارض متنوعة ، ويمكن تقسيم غزله إلى فتصرف في معاني الغزل ا

  .والغزل بالمؤنث ، الغزل بالمذكر:  قسمين رئيسيين هما 

          أما غزله بالمذكر ، فهو كَدأب شعراء عصره نظم في الغلمان ، وتغـزل فـيهم                

ـ                ارزة فـي   دون حرج أو تردد أو شعور بالشذوذ ، كيف يكون ذلك وهو يتناول ظاهرة ب

 ، ذلـك    )1(مجتمعه ، ومن المعروف أن هذه الظاهرة لم يعرفها العرب قبل العصر العباسي            

العصر الذي اختلط فيه العرب باألعاجم ، وتأثروا بهم وأخذوا منهم شـيئاً مـن أفكـارهم                 

وعاداتهم ، كما أخذوا هذا االنحراف ، هذا فضالً عن عوامل أخرى تتصل بانعزال المرأة               

  )2(.ماس المجتمع في عالم الجواري والغلمان الحرة وانغ

            وإذا كان العباسيون قد فُِتنوا بالجواري والغلمـان الفـرس أو الـروم ، فـإن                

المماليك افتتنوا بالجواري والغلمان الترك والتتر ، ويعود سبب غلبة هذين العنصرين إلـى             

  )3(.سالمية ، وأسرى الحروب كثرة الحروب ، والهجرات المستمرة من بالد المشرق اإل

 )مجزوء الخفيف (               ]105[  : قوله     ومن تغزل العمري بالغلمان من الترك 

1- كــر ــا تَ ِك مــر ــي التُّ ــن بِن فــــي معانيــــِه مشْــــتَركِم

ــ -2 ــدى ِعــ ــذْ تَبــ ــرك  ذَارهمــ ــيِد كَالشَّـ ــو للصـ وهـ

      

والمطّلع على غزل ابن فضل اهللا العمري بالغلمان يراه في معظمه غزالً حسياً                         

مادياً لجمال الغلمان ، وخاصة الشعر الذي تغزل فيه بالعذار الذي افتتن به الشعراء حـين                

استشعروا فيه ألواناً من الجمال جذبت إليه العيون والنفوس ، وأطلقت ألسن الشعراء الذين              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196 تجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريابكار ، يوسف ، :  ينظر)1(
  .        284 الموشحات في بالد الشامرحيم ، مقداد ، :  ينظر )2(

  .539 أدب الدول المتتابعةباشا ، عمر موسى ، :  ينظر )3(
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يث الوجه قمر ، والقامـة       أوسعوهم غزالً وأوصافاً كان من حقها أن تصاغ في النساء ، ح           

 العمري مفضالً العـذار األحمـر       قولغصن البان ، والجبين مضاء كالمصباح ، من ذلك          

 ) الخفيف (                                                            ]46[: كزهر الجلنار

ــاء باإل -1 ــد ج ــذاٍر ق ــذَاِروع  قَامــتْ ِبــِه أعــذَاِريِمنْــه خَــطٌّعِت

ــتْ -2 ــه فَتَعالَ ــي واجهتُ ــم إنّ ــاري ث ــةُ الجلَّنَ ــِه جنَّ يــوقَ خَد ف

        

 في غالم وجهه كالهالل ، ممشوق القامة يتمايل ، نحيف الخصر ، ألحاظه وقال           

 )الخفيف (                                                             ]59[: تفتن الناظر  

ــالٍل -1 ــه كَِهـ ــالٍم رأيتُـ !ما بـدا للعيـوِن حتّـى تَـوارى        وغُـ

ــوا  -2 ــَل نَشْـ ــواٍم إذا تمايـ ــكَارى ِبقَـ ــه س قْلَتَيــاظُ م ــاً فألْح !ن

ــنَاِحِل الخَصِر حلَّ ِعقْد اصـِطباِري -3 ــارا دماِعنْ ــره الزنَّ خَص ــد ! شَ

 

   )الكامل(                         ]159[   :يقول    وكثيراً ما ُأعجب بالخال في الغلمان ، 

ــِهإنّي لَـَأهوى ِمنْـه خَـداً نَاِعمـاً -1 كِْفيذا ي ــضعبــذَاِر و الع أِمــن

ــٍد -2 ــاٍل واِح ــه دوام خَ ــر ِمنْ سيوإالو نِني التَّلـــِويـــرســـِهيِفي 

       

    

 بالمؤنث الذي احتل مساحة أوسع من الغزل بالمذكر على الرغم من            غزله            أما  

الجـواري ، وبنـات     : قلة القصائد التي قالها ، فنالحظ أنه تغزل بثالثة أنواع من النساء             

األنواع تلك المقطوعة التي قالهـا فـي        الرهبان المسيحيات ، والمحبوبة ، يضاف إلى هذه         

عجوز كبيرة السن ، والتي لعله أراد من ورائها أن يبين أن المرأة مهما بلغت مـن السـن     
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فإنها تحب الهوى ، فهي مجبولة على ذلك وغريزتها ال تتوقف عن الهوى ، ولعله في ذلك                 

 )المنسرح (                             ]43[ :  يقوليظهر   جانباً من الفكاهة والسخرية ،

فَاستَصحبتْ بعـد منِْعهـا العـاده      شَِربتُ مـع غَـادٍة عجـوٍز طَـالً -1

ــٍذ -2 ــي فحينئ ــكْر ِل ــا الس ســـلَّمتُ أن العجـــوز قَـــواده لَينَه

  

زله بالجواري فيبدو أنه ومن مخالطته لهن أعجب بهن ، وربمـا عشـق                         أما غ 

 فـي جاريـة        يقـول منهن ، وشغف ببعضهن ، األمر الذي جعله يبوح بمدى حبه لهن ،              

  )البسيط (                                                               ]95[: اسمها حدق 

1- وأه نم بتُ ِفي حِكرساِطفَهعى متَطِْوي الضرِح والحِريعلى التَّب عِقلُو 

لَا تَسَألُوا ما جرى ِمنْه علَى حـدقِ       وا فَجد ِبدموِع العيِن، قُلْتُ لَهـمقَال -2

 

  )المتقارب ( ]18[ :يقول  أما الراهبات العامالت في األديرة ، فقد تغزل بهن ، وبجمالهن ، 

ــب   مســيحيةٌ طَلَعــتْ فــي المســوِح -1 ــٍل ذَه ــلَّ ولَي ــبٍح َأطَ كَص

ــب مبتَّلَـــةٌ بـــين رهباِنهـــا -2 هــانَا ر ــي حشَ ــا ف اِظهِلَألْح

ــا -3 ــس بينَنَ ــى خُلَ ــفُ اللُّم ــب فَرشْ نَا نُهيــد ــدوِد لَ ــض الخُ وع

   

            فهي جذابة ساحرة الجمال ، شفتاها سـمراوان تمنـى أن يرشـف منهمـا ،                

باإلضافة إلى خديها الجميلين في عضهما ، فهي صورة جميلة اجتمعـت فيهـا عناصـر                

 .الجمال التي يتمناها الشاعر ويتخيلها 

 نالحظ أن غزله الحسي بهن لم يتعد اإلعجاب بجمالهن الجسدي ، والجدير                         فهنا

ذكره أن شعره بالجواري والراهبات لم يتعد هذه المقطوعات ، ولعل قيام الغلمان بأعمالهن              

في األديرة واألماكن التي كان يدخلها سد مكانهن ، ولعل السبب في التطرق إلـيهن ولـو                 
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وجدها العمري في الجواري والراهبات ولـم يجـدها فـي           باإلشارة هو تلك األمور التي      

 . خص اهللا بها المرأة دون الرجل – كما نعلم –الغلمان ، فهناك أمور 

         

             وإذا ما انتقلنا إلى غزله بالمحبوبة أو المرأة بعامة وجدناه مزيجاً من الغـزل              

 تعرض لمفاتن المـرأة الجسـدية ،        الحسي والعذري، ولكن الغلبة فيه للغزل الحسي ، فهو        

 واألطراف والخال واللباس والشعر وِرقَّة الخصر ، وغير الظـاهرة           هالظاهرة منها كالوج  

 .التي دخل إليها دخوالً يصف من خالله ما يحدث بين الرجل والمرأة وصفاً دقيقاً 

        

 بين الرجل والمـرأة                وقد قال قصيدة إباحية وصف فيها تلك العالقة التي تحدث         

وهما على فراش واحد، وكيف بدأ تغزلهما وعشقهما إلى أن حدث ما حدث، وقد وصـف                

ذلك وصفاً دقيقاً وكأنه في ساحة معركة ، وقد جاءت هذه القصيدة الالمية في اثنين وثالثين                

 )الكامل (                               ]122[   :يقولبيتاً ، وقد بدأها بالحديث عن الخمر 

ويــروم ِصــبغاً للشَّــبيبِة نَاِصــاللكَِمي ِبهـا يهـز منَاِصـالوافَى ا -1

ويري حصى الياقُوِت ِمنْـه سـاِئال      حمــراء قانيــةٌ يــذوب شُــعاعها -2

ــماِئال  ذَهِبيةٌ مـا ِعـرقُ عانَـِة كَرِمهـا -3 ــريِم شَ ــفُّ الكَ ــه كَ لكنَّ

   

              ثم ينتقل ليصف مجيئهـا إليـه سـاعة الليـل ، ويصـف لباسـها وتمايلهـا فيـه ،                     

 )الكامل (                                                                                ]122[ :يقول

ــٍر جاءتْ شَبيه الخَوِد في حلَـٍل لَهـا -1 مــح ــواِر الشَّ ــواِثالكَنُ ِق مِقي

أثَر السـواِد ِبهـا علَيـِه دلَـاِئال        قَد خُضبتْ ِبدِم الحسوِد أما تَـرى -2

ِمن طَرِف الـذُّيوِل الفَاِضـال     وتَجر  حلٌَل على سحبان تَسـحب ذَيلَهـا -3
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 )الكامل (   ]122[: يقولا فبدا كالهالل،       ثم يحدثنا عن جمال وجهها عندما خلعت نقابه

ضتْ فَرأيـتُ بـدراً كَـاِمال      حتَّى نَ اِبهـاِت الِهلَاَل يلُـوح طَلْـع ِنقَحكَ 

 

  ) الكامل ]122[ :يقول     وينتقل في حديثه ليحدثنا عن طلبها وصله وانتقالها إلى الفراش، 

حسن المليحِة أن تُواِصـَل عـاِجال      دِرهاِبنْتُ القَريحِة ما ونَتْ في ِخـ -1

 

 )الكامل (               ]122[ : يقول      وسرعان ما يبدأ العناق بينهما ، وتبادل القبل ، 

وض ِمن السيوِل خَالِخـال    ال بْل تَخُ  جاءتْ تَضوع ِمن الِعنَاِق أسـاِوراً -1

2- ــد َأعــا و لتُهــاقَب ــي لَه إن المتَــيم ال يخَــافُ العــاِذال  تُ تَقِْبيِل

 

           ثم كيف ينهض إليها ، ويده تسير على جسدها إلى أن تصل خصـرها الرقيـق                

فتتعداه إلى ما بعد ذلك ، وهنا يبين أن شدة الموقف زادت من حرارتهما في تبادل العشـق                  

يتم تزاوجهما ويحصل ما يحصل ، وكما ذكـرت   الذي يترجم على هذا الفراش ، وفي ذلك         

 ) الكامل(     ]122[ : يقولفهنا تظهر الصورة في لوحة كاملة نقل فيها الشاعر ما حصل ،

ــاِئال مرهوب السطَاوِءوَأتَتْ وجيشُ النَّ -1 ــاً وقَب ــه فنَ ــَأ الوجــود لَ ملَ

2- اِم ألنَّـهـرالض وبشْـبرقُ مـاِئال        والببح ـدـثُ ميالَـةَ حالغَز ادص

ـ     كُو ِلمـةًوافَتْ ورأس الطَّوِد يشْـ -3 يباً شَـاِمال  قَد عممتْ ِبـالثَّلِْج شَ

ــملََأتْ ِبِه كُلَّ الفَضـاِء فَلَـا يـرى -4 ــاِئال إلَّ ــداً أو س ــاً جاِم ا لُجينَ

ــ -5 اضتْ قُرــر ــا نَثَ كََأنَّمــٍةو أنَـاِمال       ةَ ِفض  قْنـرح قدروِق وِدي البأي

 83



           ولعل االنفتاح الذي شهده العصر المملوكي ، وما رآه العمري في تنقالته ، كان              

سبباً في هذه اإلباحية التي وجدناها في شعره ، فهو فـي ذلـك لـم يلتـزم حـدود األدب         

 .واألخالق 

 فتظهر فيه الشكوى من لوعة الهجر والفراق ، فهو يصـف                         أما غزله العذري  

حبه وشغفه وما فيه من صد وهجر ، وكذلك زيارة طيف الحبيب ، وبعـده عنـه بسـبب                   

 . الوشاة والحساد ، كما يظهر حثه للمحبوب على ترك العذال والوشاة 

تألم وبكى   وقد   قوله          وفي ذلك كله نظم العمري شعره العذري في نماذج ، ومنها            

  )الرمل (                        ]28[ :من شدة الفراق ، وكيف زاره طيف الحبيب 

ــحا   ســْل شَــجياً عــن فُــَؤاٍد نَزحــا -1 ــفَ ص كَي ِهمــي ــاً ِف وخَلي

2- مهــدعــذُقْ بي ــاً لَــمِحبمــا و حرــا ب ــم م ــريٍح ِبه تَب ــر غي

3- ــم لَه اهــِذكْر ــدمع ِب ــزج ال امحالقَــد ــقَاهس ــنم يِمثْــَل خَــد

4- ــبجــذا عهــفُ والطَّي هارا  زحــب ــي شَ ــفَ يالق ــبح كي شَ

  

لمعنى نفسه ، وقد بين في صورة جميلة أن دمعه لو كان بحراً لجـف                في ا  ويقول         

  )الكامل (                                                          ]104[ :من شدة البكاء  

ا شَـكَا  لو كان يرِثـي ِللْمِحـب إذَ       ِبحبــِهأفْــِدي حبيبــاً قَــد فُِتنْــتُ -1

2- ــا ه ــاِرِهواهللا م م ِديــي ــتْ نَس ــكَا ب ستَما مِلهــذَي ــتُ ِب ــا اعتَلَقْ إلّ

لَما نَظَرتُ لَـه وأنْـِت المشْـتَكَى       يا عين أنِْت شَـِكيتي فـي حبـِه -3

لَو كَان دمِعي البحـر أفْنَـاه البكَـا        قالَــتْ علَيــك ِبــأدمِعي فَأجبتُهــا -4

                  

         ومما يسترعي االنتباه في شعر العمري الغزلي ، وشعر شعراء عصره ظـاهرة             

انتبه إليها أكثر من دارس وباحث ، وهذه الظاهرة هي عودة الضمير فيه إلـى المـذكر ،                  
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حتى إننا لنحتار في أحيان كثيرة في تحديد جنس الحبيب ، وال نستطيع أن نكتشفه إال بعـد                   

  .  )1(صفاته الخاصة المميزة أن نرى بعض 

    وترى هنرييت الصايغ أن السبب في التغزل بضمير يعود إلى المذكر قد يكون             

الرغبة من شعراء العصر المملوكي في إضفاء صفة التبجيل واالحترام وإظهار الخضـوع          

 )2(.للنساء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 اتجاهات ، الصايغ ، هنرييت ، 125 مطالعات في الشعر المملوكيري ، شيخ أمين ، بك: ينظر  )1(

  . 293 كيالحركة الشعرية زمن الممال ، الهيب ، أحمد ، 306 ، رسالة دكتوراه     الشعر العربي

  .306 ، رسالة دكتوراه ، اتجاهات الشعر العربي: ينظر  )2(
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 المدح : المبحث السادس
هو وصف الممدوح بأخالق يمدح عليها صاحبها نعتـاً         : " ائالً   ق ييهعرفه األبش            

، وقد  )2(" الثناء باللسان على الجميل االختياري قصداً       : "  ، وهو عند الجرجاني      )1("حميداً  

هـو ذكـر    : أن المدح أو التقريظ     " جاء في معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب         

 عمل من األعمال في خطـاب علنـي نثـراً أو            مناقب شخص أو هيئة اجتماعية أو مزايا      

  .   )3("شعراً، ويراد بهذا اللفظ عادة من يمدح شخصاً على قيد الحياة أمام جمهور مختار 

             ومن المالحظ في مجمل التعريفات السابقة ، أن معاني المـدح عنـد معظـم               

وال يتبدل مهما اختلف الزمان     الباحثين القدماء والمحدثين تنصب في قالب واحد ، ال يتغير           

أو المكان أو الشخوص ، كما نالحظ أن هناك عالقة وارتباطاً بين المعنى اللغـوي لهـذه                 

حسن الثنـاء علـى اإلنسـان       : الكلمة والمعنى االصطالحي، فالتعريف ال يعدو أن يكون         

ح الممدوح الحي ، بصفات وخالل ومناقب خلقية ينماز بها ، أو صـفات يختارهـا المـاد                

اختياراً ليضفيها ويلصقها بممدوحه ، بغض النظر عن مكانته االجتماعيـة أو العلميـة أو               

 . الثقافية 

 عبر العصور واألزمنة ، وفي ظل األشخاص واألمكنة ،          – بشكل عام    -          والمدح  

 )الكامل (  :   )4( الشاعر أشجع السلميقولله أسباب ودوافع متعددة ومتنوعة ، أوجزها في 

ــاألمواِلال تَعِذلُوني في مـديحي معشَـراً -1 ــي ب ــوا المــديح إل خَطَب

ــِبالً -2 ــي مقْ ــون إذا رأون حزحزــاللِ ي ــن اإلج ــٍأ ِم ــلِّ متَّكَ ــن كُ ع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .1/360 فالمستطرف في كل فن مستظر )1(

  .144 التعريفات )2(

  .189 وهبة ، مجدي ، وزميله )3(

 ، وأشجع السلمي هو أبو الوليد أشجع بن عمرو السلمي من قيس163 المصون في األدب العسكري ، )4(

  .1/261الوفيات فوات الكتبي ، : ينظر .    عيالن ، كان معاصراً لبشار توفي في حدود المائتين   
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من خير صـناعات العـرب ،        : " - رضي اهللا عنه     –ل عمر بن الخطاب                وقو

 . )1("األبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته ، يستنزل بها الكريم ، ويستعطف اللئيم 

           وحقيقة، لقد شاب األدب العربي الكثير من التساؤالت حول ماهية سير قصـيدة             

 على أنهـا    – منذ الوهلة األولى     –ى قصيدة المديح    ال ينبغي النظر إل   " المديح ، والحق أنه     

 استجداًء لعطائه ، أو رغبـة       – طالما رددها الشعراء     –مجرد صفات تخلع على الممدوح      

 تعبير عـن موقـف إنسـاني        – في الغالب    –في حلولهم منزلة أسمى لديه ، بقدر ما هي          

 الصراع من أجل العـيش      صريح ، مداره التوتر الناجم في الحياة النفسية للشاعر ، نتيجة          

  .)2(" والبقاء ، وتحدي بواعث الهالك والموت 

           وقد كثر فن المديح في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي ، وظل هـذا الفـن                

 يخلو ديوان   – تقريباً   –يحتفظ لنفسه بموضع عريض بين فنون الشعر األخرى ، وال يكاد            

أن الشعر العربـي شـعر      "  ، ويقرر باحث محدث      من دواوين الشعر العربي من هذا الفن      

، وهـذا يـدل علـى ولـع الملـوك           )3("بالطي،  ال يزدهر إال في ظل الملوك واألمراء          

والسالطين باإلشادة بأشخاصهم وسلطانهم والغض من أعدائهم ، وقد اهتم الحكام بالمـديح             

 ولكن  )4(.ر الجماعي    عن مجموعة من القيم الحائزة على التقدي       اإلعالنبوصفه طريقاً إلى    

هذه القيم ال تليق بغير الحاكم ، وقد ال تحظى بتقدير المجتمع ،ال بل وقد يحتقرها مجتمع ما           

 .    إذا عرضت عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .2/372 البيان والتبيين الجاحظ ، )1(

  . 16 قصيدة المديح في األندلس نجا ، أشرف محمود ، )2(

  .324 الرمزية في األدب العربي، درويش ،  الجندي )3(

  .32 مديح الرسولعيد ، صالح ، :  ينظر )4(
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           وإذا كان المديح فناً بارزاً في الشعر العربي ، ومذهباً سائداً في عصر العمري،              

فإن العمري كان واحداً من الشعراء الذين أسهموا في إبـراز جوانـب العظمـة الفرديـة                 

شخصية ، فقد عاصر عدداً من الخلفاء واألمراء والوالة وأصحاب الشأن، هذا            والمحاسن ال 

 . إلى جانب أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم ، وكذلك تلك الفئة من األصدقاء والرفاق 

          من هنا كان المديح من الموضوعات التي حظيت باهتمام العمري ، حيث عثرت             

قطوعات ، وغالباً ما كان يصدره عـن بواعـث شـكر            له فيه على ثالث قصائد وثالث م      

وإعجاب، ولعل المنصب الذي كان يشغله العمري في عصره ، باإلضافة إلى المكانة التي              

حظي بها وعائلته من قبله جعلته يبتعد كثيراً عن غاية التكسب في مدحه ، لكـن هـذا ال                   

 . يعني أنه لم يتكسب قط ، فهو شاعر كغيره من الشعراء 

      وقد اختلف النقاد واألقدمون في الفضائل والصفات التي يجب أن يتناولها المديح،                

فقدامة بن جعفر يفضل أن يمدح المرء بالفضائل النفسية كالعقل والعـدل والشـجاعة دون               

األوصاف الجسمية كالجمال والحسن ، ويعتبر العدول عن الفضائل النفسية في المديح إلى             

 . )1(ية أمراً معيباً ذكر األوصاف الجسم

          وقد عارض ابن سنان الخفاجي رأي قدامة المتقدم ، ورأى أن الوجه الجميل يزيد              

  )2(.في الهيبة ويتيمن به ، ويدل على الحضارة المحمودة

           أما ابن فضل اهللا العمري فقد مدح بالفضائل النفسية ، وباألوصاف العرضـية ،         

  يمدح قولهل النصيب األكبر في مدائحه ، فمن مديحه بالفضائل النفسية وقد كان للون األو

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 69 نقد الشعر:  ينظر )1(

  .250  سر الفصاحة:  ينظر )2(
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 )البسيط (                                                            ]44[ :الملك قالوون 

بكُلِّ ذي خَطٍَر محـا مـن الخَطَـرِ         عنَّـا الحـين ِحـين َأتَـىِبكَفِِّه كَفَّ  -1

 من بعِد ما كان من خَوٍف على حذَِرأضحى به الشَّام في ُأنٍْس وفي دعـٍة -2

ـ      كم قد محا عبرةً للنّاِس مـن حـرٍم -3 ـ  فَرحن في حرٍم حـاٍم م ِرن الِغي

ــِدِه -4 ــد وال ــاه فَقْ ــغيٍر كَفَ ص ــم وكان كالفَرِخ لم يذْبح ولَـم يِطـر       وكَ

خَوفاً وطال عليها اللَّيـُل بالسـهر      نامتْ عيون الورى من بعد ما كُِحلَتْ -5

          

ر عن الناس ، حتى غدت حياتهم آمنة بعيدة عن المخاطر ،               فممدوحه شجاع ، يرد الخط    

 .كما أن الشام أيضاً أصبحت آمنة 

 )المنسرح (                                               ]57[ : يمدح علي القحفازيوقال

وهكذا الـنَّجم بـْل هـو القَمـر         نَـدىنَجم على هدى فَاض وكم -1

2-  ــر بحــه ــع حلَّتَ بيالر ــار ــا مــا هــذه الِحبــرأع ِحينَــاً وإلّ

3- هتُشـــِبه ـــٌل والبحـــاركَمم  ــر ــداه تَحتض ــن نَ ــا ِم لكنَّه

والرمُل في العد لـيس ينحِصـر      فَواِضــٌل ال يعــد أيســرها -4

           

ح للناس ، وهو عـالم ، وملـم           فممدوحه نجم يضيء من حوله، ويضيء الطريق الصحي       

باألمور كلها ، وبحر في علمه، بل إن البحر أمام معين علمه الذي ال ينضب يكاد يحتضر،                 

 .كما أن فواضله كثيرة يصعب حصرها 

 )المنسرح (                                       ]57[  :فيقولويتابع العمري مدحه القحفازي ، 

ــر كَاِرمـــهمزادتْ علـــى حـــاِتٍم -1 ــوِدِه بشَ ج ــد ــاِتم ِعنْ ــا ح م

2- ــه ــاِر لَ ــي وذو الفَقَ ــذا عل ــر ه ــذه الِفقَ ــِظ ه ــِة اللّف ــن ِخلَّ ِم

ــْؤدِدها -3 س أسيٍش ورــر ــى قُ ــر فَتَ ضــا م ــه أنَّه ــر راَيتْ ــا ض م
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4- ــه ــه غَايتَ ــدح في ــغُ الم ــال يبلُ ــتَغِْفر اَهللا حيـ ــِذرأسـ ثُ أعتَـ

 فممدوحه رجل كريم فاق حاتم الطائي في كرمه ، وهو من أصل كريم ونسـب أصـيل ،      

فهو فتى قريش المعروف الذي يعجز المدح أمامه لكثرة المكارم والصفات الحسـنة التـي               

 )المنسرح (  ]57[ :فيقوليتصف بها ، ويؤكد الشاعر نسب القحفازي الذي يفتخر به ، 

ــن بأنْ -1 ــا م ــِدِهي ــاِبِه ومحتَ س   ــر ــاِم مفْتَخَ ــي اَألنَ ــهِرِه ف ِلِص

 

 )الطويل (                   ]121[ : يمدح أبا حيان النفري قال     وفي قصيدة أخرى ، 

ــَؤمال -1 اً مــز ــان كَنْ ــا حي ــتَ أب ِقيـ       ب مفَـاً وـِل كَهِل الفَضتَ ألهمدئالوو

ــِزال فََأنْتَ إمـام العصـِر غَيـر منَـازٍع -2 ــماكَيِن منْ ــا الس ــاِزٍل إلّ وال نَ

خَِصيم الردى كَبتُ الِعدى كوكَب العلَى     سحاب النَّدى بحر الجدى علَم الهدى -3

ي مداِر الشُّـهِب بـراً مفَضـال       مجاِروُأقِْسم ما ضـمتْ شَـِبيهاً ِلفَضـِلِه -4

 

 .فممدوحه إمام عصره ال ينازعه أحد في ذلك ، وهو رجل كريم عالم شجاع معروف

 

 أن الفضائل النفسية تطغى علـى مدائحـه ،          – كما ذكرت سابقاً     –         ومن المالحظ   

جسمية ، فقد قلت في     فالشجاعة والكرم والعلم وغير ذلك كلها فضائل نفسية أما األوصاف ال          

 )الخفيف (                     ]164[ : يمدح األمير الجاي الدوادار قولهمدائحه ، من ذلك 

ــ -1 ــتَ س ــد أنْ ــابلَ اهبفــي ر ــا   اِكناهــا ثَر يالثُّر تَحِســد ــد بلَ

ح رداهـا  ك، فََألقَتْ علـى الِبطَـا     قَد تَعالَـتْ إلـى السـماِء ِبسـكْنَا -2

أنَّــه ِعقْــد جــوهٍر ِلرباهــا   جمد الطَّلُّ فـي الزهـوِر فَِخلْنَـا -3

ــواِني حالكَ:وجرى الماء في الرياِض فَقُلْنَـا -4 ــه الغَ ــرتْ فَوقَ ــاس ه

5- دفَــر ــكاِنيعامثلمــا أنْــتَ فــي م دــر ــي فَ ــِبالِد فــي معِه ــال نَاه
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          فممدوحه منزلته عالية ، وهو جميل يكاد الطل في الزهور يجمد أمام جماله ،                

فهنا نالحظ كيـف جمـع الشـاعر بـين          . والغواني يكسرن جمالهن ، فهو يتفرد بصفاته        

 .الفضائل النفسية واألوصاف الجسمية 

ية ، لكن هذا     تقليد – في معظمها    –           والمالحظ أن معاني الشاعر المدحية جاءت       

 .ال يمنعنا أن نقول إن الشاعر أضفى على ِمدِحِه نوعاً من الرقة والجمال والرونق 
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 . األحاجي واأللغاز : المبحث السابع 

ِمن أخفى اإلشارات وأبعدها اللغز ، وهو أن يكـون          : "             ذكرها ابن رشيق فقال     

  .)1("ن ممكن غير عجب للكالم ظاهر عجب ال يمكن ، وباط

           وأشار ابن رشيق بعد ذلك إلى سبب التسمية ، فبين أن اشتقاق لفظه من ألغـز                

اليربوع ولغز ، وذلك إذا حفر لنفسه مستقيماً ، ثم أخذ يمنة ويسرة ، يوري بذلك ، ويعمي                  

  )2(.على طالبه 

 اشتهروا بهذا الفن ، فلـم                 وقد ذكر عمر موسى باشا أن شعراء العصر المملوكي        

 ، والشـرف    )3(ابن عنـين  : يسلم منها شاعر ، ولم يخل منها ديوان ، ومن أبرز شعرائه             

  )6(. ، وغيرهم )5(، وابن الساعاتي)4(األنصاري

         وقد ظهرت للعمري قصيدتان في األلغاز تبادلهما مع صالح الـدين الصـفدي ،              

 )السريع (                       ]47[: للصفدي في نجم   في إحداهما راداً على ملغز يقول

ــذِّكِْر -1 ــاِئر ال ــي س ــتَ خَليل مِردتَ فــي القَــدمثــَل الّــذي ألغَــز

ــتْ -2 ــد حلَ ــةً ق ِميــا نَج ثْتَهعــكَِّر الشّــكْرِ   بس لكنَّهــا ِمــن

ــذي -3 ــا الّ ِم فأمــالنَّج ــع ب ــرِ تَطلُُ هــِر أو الز هــِح الز طْمــي م ف

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .2/307 العمدة )1(

  .310 – 2/309نفسه :  ينظر )2(

،  ، شـاعر مشـهور      األنصاري الملقـب شـرف الـدين        بن عنين  هو أبو المحاسن محمد بن نصر      )3(

   .4/112 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر . توفي بدمشق سنة ثالثين وستمائة 

 هو عبد العزيز بن محمد بن منصـور العالمـة األديـب الشـاعر شـرف الـدين األنصـاري ،                      )4(

  .3/135 فوات الوفياتالكتبي ، : ينظر . توفي سنة اثنتين وستين وستمائة 

ردوز المعروف بـابن السـاعاتي الشـاعر المشـهور ، تـوفي              هو أبو الحسن علي بن رستم بن ه        )5(

  . 2/207 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر . سنة أربع وستمائة بالقاهرة 

  .598 – 597 األدب في بالد الشام:  ينظر )6(
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ــرِ   عِجبتُ ِمنْه كيـف شـقَّ الـدجى -4 الفَج ــع ــا م ــى إلّ ــا أت وم

5-  ولكنَّــه ــرِة البــنْعص ــرِ ِمــن حــِة الب احــي ر ــاءني ف ــد ج قَ

ــاً  -6 ــماً باِلغ قَس ــه ــمتُ ِمنْ ــرِ  أقس ــِل إذا يسـ ــالفَجِر واللَّيـ بـ

 

ه ، وأنه ال يرغبها كثيراً ،        لكنه يعترف في نهاية هذه القصيدة أن األلغاز ليست من صنعت          

 )السريع (                              ]47[  : فيقولويعتذر للصفدي عن ذلك ، 

ــذِْري فَاعذُر ُأخَـي اليـوم إن قَصـرتْ -1 ــا ع ــْل لَه اقْبــديهتي و ب

ــادةٌ -2 ع ــي ــاِز ِل ــيس باأللغ ــِري فَلَ ــها ِفكْ ــي جيِش ــزا ف وال غَ

  

           وحقيقة فإن المدقق في قصيدتي العمري في األلغاز يجد أنه ال يخلو بيـت مـن        

أبياتهما من لغز إال في النادر ، وهذا يدل على خبرة العمري وذكائه وفطنته ، على الرغم                 

 .من اعترافه بأنه غير متعمق في هذا الفن الشعري 
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 .الخمر : المبحث الثامن  

   شاع اللهو والمجون في العصر المملوكي ، وكثر فيه الحديث عن الخمر ، حتى              

أصبح من الموضوعات التي ال بد لكل شاعر ِمن طَرِق بابها ، ما أدى إلى تسابق الشعراء                 

ومنزلتهـا  إلى وصفها ووصف مجالسها وألوانها وأوعيتها ، وإلى الحديث عـن أهميتهـا              

  )1(.ولذتها 

تراخي الدولة ، وفساد ديـن بعـض        :             وقد كان من أهم أسباب انتشارها وقتئذ        

النواب، ووجود أهل الذمة الذين يصنعون أجود الخمر ، وازدهار صناعة العنب في الشام،              

لهـو  هذا باإلضافة إلى الحالة السياسية حيث إن الحروب دفعتهم الستغالل الحيـاة فـي ال              

 حتى إن بعضهم عبر من خاللها عن فقدان التكيف مع الواقع ورفضـه لـه ،                 )2(.والتمتع

 هذا عـدا تنـاول      )3(.ومحاولة الهروب منه ، معتبراً إياها الدواء للهموم والمفتاح للبهجة           

الشعراء لهذا الموضوع بدافع التقليد ومجاراة العصر ، ومحاولة كل منهم إثبـات رسـوخ               

 .  في الخمريات قدمه وطول باعه

        وعلى الرغم من كثرة الحديث عن الخمر في شعر شعراء العصـر المملـوكي ،               

وتناولهم لها من جوانبها كافة وبدقة ، إال أنني لم أعثر للعمري فـي هـذا المقـام سـوى                     

مقطوعتين مستقلتين ، باإلضافة إلى تلك األبيات التي قالها فـي الخمـر ولكـن ضـمن                 

 .كالمدح والغزل والوصف وغيرها موضوعات أخرى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .337 ، 315 أدب العصر المملوكيأمين ، فوزي ، :  ينظر )1(

  .317 الحركة الشعرية زمن المماليكلهيب ، أحمد ، ا:  ينظر)2(

  .338 أدب العصر المملوكيأمين ، فوزي ، :  ينظر )3(
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 منزلة الخمر وأهميتها ، ودعا إلى شربها ، واإلصرار                       وقد تحدث العمري عن   

  )الكامل (                           ]14[  :يقولعلى معاقرتها ، جامعاً بينها وبين الغناء ، 

1-  ــب جــا ع ــدام فإنَّه ــِل الم ــهب أِج ــا شُ ــك ِإنَّه ــْل كُُؤوس وَأِج

فــي الكــأِس قُلْــتُ بأنَّهــا ذَهــبنســبكَتْ أو انســكَبتْراح إذَا ا -2

ــةٌ  -3 ــي عاِطلَ هــا و هلَوــا ج لمــب بــا الح ــى أرجائه ــدتْ علََ عقَ

4- بــر ــذَّتهافَاشْ ــرٍب بل ــى طَ ــِتم اللَّ عل ــا ي ــرب فبه ــو والطَّ ه

         

          كما وصف نزولها من إبريقها ، ووصف لمعانها ، حاثاً على االستمرارية فـي              

 ) البسيط (                                         ]112[  :يقولتناولها ، ففيها المتعة ، 

 يشْـتَِعلُ   ِبشَـمِس الـراحِ    َأما تَراه َألِْق الزنَاد ولَا قَدح ِسوى قَـدِحي -1

2- ـبـا ذَهِقهِريإب ِمن با الصِطـلُ       كأنَّمـاِرقٌ هتْ أو بِقدةٌ ُأوذْوج َأو

ولَا تُعطِّْل يداً ِمـن كَأِسـها أبـداً -3

 .           فهو يحن إلى أوقات االغتباق واالصطباح والمتعة 

        

 وحيثما وجد الخمر ، وجدت مجالسه التي تحفل بالطرب واللهو والمجون ، تلك                       

 في شعر   رالمجالس التي أكثر الشعراء من وصفها ، وقد ورد ذكر لهذه المجالس مع الخم             

العمري ، وخاصة في تلك القصائد التي قالها في تنقالته وأسفاره ، من ذلك وصفه لمجلس                

لس أنس يعمه اللهو مليء بالمتعة ، خال من الوشاة الـذين            في الدير األبيض ، فقد كان مج      

يكدرون صفو الحياة ، وفيه الجـواري اللـواتي يـزدن مـن متعـة الجـو بتمـنعهن،                                    

    )المتقارب(                                                                            ]18[ : يقول 

ــ -1 ــم أنــس بال ــاول وعيشُ السـروِر ِبـِه ينْتَهـب      ديِر يومــاً لَنَ

ــوفُ -2 ــا تَطُ ــداِم علين الم وكــأس  ــب ــافيٍة كالَّله ــراء ص بحم
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سـت تَهـب   ِس باخلةُ الكـفِّ لَي    طوفُ بهـا ِمـن بنَـاِت القُسـوت -3

وجاد الزمان بمـا قَـد وهـب       وقَد غـاب عنَّـا ِعيـان الرقيـِب -4

 

 .  لون الخمر فهي حمراء صافية شبيهة في ذلك باللهب إلى  ونالحظ هنا كيف تطرق 

 

 برفقـة              ويعترف العمري بأنه يشرب الخمر ، ولكن ذلك يكون أفضل إذا كـان            

 )البسيط (                             ]119[  :يقولأصدقائه وأحبابه كأبي حيان النفري ، 

إلّا افتقادي ِبِه الصهباء والعسال    ما بتُّ ُأنِْكر من حاِل الثُّغُـور بـِه -1

حيان كَـْأس طَـال     جلَاه أبو    ِممابْل كَيفَ ُأنِْكر راحاً ِبـتُّ َأشْـربها -2

 

                 إال أنه في الوقت نفسه يبين أنه ال يشرب الخمر بهدف السكر ، إنما 

 )البسيط (                                    ]119[  :يقوليشربها من باب المتعة واللذة ، 

ِلي ِبها قدْ راع أو عِقـال      ما باُل عقْ  صهباء يزداد عقُْل الشَّاِرِبين ِبهـا -1

 رحتُ ِمنْهـا شَـاِرباً ثَِمـال       ال إنَِّني فَرحتُ أهتَز ِفي برِدي ِبها عجبـاً -2

      

            من هنا نجد أن العمري لم يصف الخمر كما وصفها شعراء عصـره الـذين               

لسها وأوعيتها وغير ذلك، وهذا بدوره      توسعوا في وصفها فتحدثوا عن شربها ولونها ومجا       

يجعلنا نقول إن سبب قوله لهذه األشعار في الخمر هو أنه أراد إثبات رسوخ قدمه وطـول                 

باعه في مثل هذه الموضوعات ، كما يدل على مجاراته لعصره فبين أنه بإمكانه أن يطرق                

 .  هذا الموضوع لكن هناك ما كان أهم منه 
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 . ات أخرى موضوع: المبحث التاسع 

 
 : العتاب -1

         وقال فيه قصيدة من سبعة أبيات عتب فيها على ابنه الذي ألح عليه في سفر مـن                 

أسفاره، وكان سبباً في الفراق واأللم الذي شعر به العمري ، وزاد ذلـك أن ابنـه أنكـر                   

 )الكامل (                             ]23[   :قائالًإلحاحه عليه في سفره ، فعتب عليه 

ــتُ عتَب الحبيِب على المِحـب تَعنُّـتٌ -1 ــا يشــاء ويثِْب واُهللا يمحــو م

جلَب الفُـراقَ لنـا وأقبـَل يبهـتُ         يشكو الفراقَ وربعه وهـو الّـذي -2

ــتُ  قُْل ما تشاء فال تَِجد ِمنِّـي ِسـوى -3 ــمع ينِْص وس قُهــد صٌل يــو قَ

ما ليس يوصفُ غَير أنّـي أسـكُتُ        دعني وما بـي ال بِليـتَ بمثِلـِه -4

نَظَــر وفــي كُــلِّ الغمــاِم تَلَفُّــتُ ما لي ولي في كـلِّ بـرٍق الِمـٍع -5

ــتُ  لبي وهـو يفِلـتُ كُلَّمـاعهدي بق -6 ــه ال يفِْل ــاَل فَمالَ ــقَ الِحب عِل

7- ِإن ى واليـوميخِفقُ للنَّـو كان خفـقُ يخِفـتُ        قَدي النّـوى وأراد ذكر

           

ق واأللم ، إال أنه يدعو البنه             وعلى الرغم من تسبب ابنه في هذا السفر والبعد والفرا         

 .بأن ال يقع في تجربة الفراق التي يمر بها هو ويعاني منها 

 

     من هنا نالحظ أن عتابه كان لطيفاً خفيف الظل ، ال يحمل في ثناياه الحقد أو الكره ،                   

 .وإنما لجأ إليه ليوضح موقفه ، ويوضح لماذا قال ذلك 
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 :      االعتذار -2

ن األغراض الشعرية التي طرقها العمري في شعره وكان فيها لطيفـاً رفيـع                        م

الخلق االعتذار، فهو يعتذر ألحبابه وأصدقائه الذين يتشوقون لرؤيته ، لكن مشاغله أبعدتـه        

  )الطويل (    ]90[ :يقولعنهم ، وهو يبين أن فراقه لهم ولو لساعة فكأنه فراق للعمر كله، 

ــ -1 ــا والع ــيكُمأأحبابنَ ــا إل إذا ما شُـِغلْنَا بـالنّوى َأن نُودعـا         ذْر ِمنَّ

ــِه -2 ــاِري ِببعِض قَاً ُأبــو ــثّكُم شَ ــا  أب عجــةً وتَو ــايا رنَّ ــام العشَ مح

ُأقَضي ِبِه اللّيـَل التَّمـام مروعـا        هي ِمثْلُـأِبيتُ سِمير القَلْـِب، قَلِبـ -3

ــا  ا هو شَوقٌ مـدةً ثـم ينْقِضـيوم -4 عفَجــاً م ِحبــى م ــه يلْقَ وال أنّ

أغَص المآِقي مـدمعاً ثُـم مـدمعا        ولكنَّه شَوقٌ على القُـرِب والنّـوى -5

 حباب في العمر أجمعاكَمن فَارقَ األ ومن فَارقَ األحباب في العمِر ساعةً  -6

 .          فهو بلطف وأدب يبين أنه يشتاق إليهم ، ويعاني ألم بعدهم وفراقهم 

 :  التحكيم -3

            وكان قد حدثت مفارقة بين ابن بقي والحكم ، فأرسلوا إلى القاضي شهاب الدين              

  )الكامل (             ]97[: العمري صورة سؤال عن الرجلين ، أيهما المصيب ، فكتب 

ــِه مآِخــذٌ -1 لَيع قِّــيُل ابــِن بــاِدقِ قَــو الص ــب ــوُل المِح ــه قَ لَِكنَّ

2- لُـهـِة قَوبحِق المِه في ِصـدكِْفيـاٍد خَـاِفقِ         يلـى ِوسع نَـامال ي كَي

ــرهما الحب إلّا ما يهـد لَـه الحشَـا -3 سأي ــد هيــِقو ــؤاد العاِش  فُ

          فهنا نالحظ أنه كان يحكم بين المتبارين، وال غرابة في ذلك فهو قاٍض معروف ،              

 . ونالحظ أنه في تحكيمه كان يذكر األسباب في تغلب أحد المتبارين على اآلخر 
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 :               الفخر -4

 )السريع (                                    ]84[: يقول،           وقد ظهر له فيه بيتان

 

1- هــب ــه شَ ــيس لَ ــِذي ل ــا الَّ فــي حســِن مــرآي ومســموِعي أنَ

ــوِعي كم ِمـن فَِريـٍد فَـاقَ فـي فَنِّـِه -2 ــمِن مجم ــي ِض ــم ف كُلُّهو

  

 :  الشعر الساخر -5
، وهو بذلك ارح وال مؤٍذ  صقله بروح الدعابة والظرف ، فهو شاعر غير ج            وقد        

كشف لنا عن لينه ، وسهولته ، ومسالمته للناس والدنيا ، ولألمور من حوله ، والدليل على                 

 فـي    قوله  في شعره  ومن الشعر الساخر  ، ذلك أنني لم أعثر له على بيت واحد في الهجاء           

  )الرجز(                                                            ]156[ :شخص اسمه رستن 

1- ــتُن سارى يــد ــتَ م يادتَم ــد ــن   لَقَ ــا ال يمِك ــك م بــا قُر كأنَّم

ــداً -2 اً قَصرــمي ض ــاك ــا جعلنَ لَموــد ــينغَ اَألع اكــر ــا ال تَ تَ ِمم

 

 :  الحكمة -6

  )الطويل (                                                             ]100[ :قولهومن ذلك 

وذُو نَسٍب فـي الهـاِلِكين عِريـقُ       وما النّاس إلّا هاِلك وابـن هاِلـٍك -1
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 : األدب العامي : القسم الثاني 

 .الدوبيت : المبحث األول 

ظهر فـي المشـرق مثـل       وهو قالب شعري    ، "البيتان  " هو لفظ فارسي معناه                

لموشح في األندلس والمغرب ، وهو وحدة شعرية ذات أربعة مصاريع يراعى في             ظهور ا 

 أن تكون على قافية واحدة ، وكأن كل رباعية          – على األقل    –األول والثالث والرابع منها     

  )1(.منها عمل فني مستقل على شكل قصيدة مصغرة 

  : )2(         وقد تعارفت الفارسية على ثالثة أنواع من الرباعيات ، هي

 . الرباعيات المغناة التي تعرف بالترانة -1

 .  والملقاة التي تعرف بالدوبيتي -2

 . والعامية التي تعرف بالفهلويات -3

" الرباعي  "            وقد ورد أن المستعربة من شعراء الفرس أطلقوا على الدوبيت لفظ            

ء ، وبذلك يقوم كـل بيـت        على مقولة أن بحر الهزج يأتي في أشعار العرب مربع األجزا          

   )3(.فارسي من هذا الوزن مقام بيتين من الشعر العربي 

 أن أشعار العرب خلت من هذه الزحافات التي ترد علـى             )4(           وذكر شمس قيس  

  )5(.هذا الوزن ألن القدماء من شعراء العرب لم ينظموا على صورته

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .17 ديوان الدوبيت في الشعر العربيبي ، كامل مصطفى ، الشي:  ينظر )1(

  .24نفسه :  ينظر )2(

 .نفسه والصفحة نفسها :  ينظر )3(

المعجـم فـي   "  هو شمس الدين قيس الرازي ، سماه المصنفون الفرس بشـمس قـيس فـي كتابـه       )4(

كامـل  الشـيبي ،    : ينظـر   . ، تـوفي سـنة ثمـان وعشـرين وسـتمائة            " معايير أشعار العجم    

   .18 الدوبيت في الشعر العربي ديوانمصطفى ، 

  . 85 ، المعجم في معايير أشعار العجم:  ينظر )5( 
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 :)2( فيها قوله ومن)1(ومن شعراء الرباعيات الفرس ابن سينا الفيلسوف

 

كُفِْر جو مـن كُـزافْ وآسـان نبـود         

محكَمتَر از إيمان مـن إيمـان نبـود        

نجو م رده رد      كـافر ـمكي وآن هي 

يس درهمه دهريـك مسـلمان نبـود       

 

  : )3(وترجمته 

ليس كفر مثلي سهالً وال يقـع جزافـاً        

فلم يكن إيمـان أوثـق مـن إيمـاني         

إذا عددتُ واحد دهري واعتبرتُ كافراً     

اً واحـد  اًفلم يكن الـدهر كلّـه مسـلم

 

 : ن الفرس على    وقد جاء وزن الدوبيت عند العروضيي

  )4(.أربع مرات ))   مفعوُل    مفاعيُل    مفاعيلن   فاع        (( 

 :  أما العروضيون العرب والمصنفون المتأخرون من العرب فقد ذكروا أنه على وزن 

  )5(.أربع مرات ))   فعلن     متفاعلن    فعولن    فعلن       (( 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ابن أبي: ينظر.   بن علي بن سينا المعروف بالشيخ الرئيسبو علي الحسين بن عبد اهللاأ هو )1(

 .437 طبقات األطباء،  أصيبعة    

  .72 تاريخ األدب الفارسي شفق ، رضا زاده ، )2(    

  .25 ديوان الدوبيت في الشعر العربي الشيبي ، كامل مصطفى ، )3(

 األدب الرفيع في ميزان ، الرصافي ، معروف ، 116 واضحالعروض الحقي ، ممدوح ، :  ينظر )4(

  .58 ديوان الدوبيت في الشعر العربي ، الشيبي ، كامل مصطفى ، 114 ، الشعر وقوافيه    

 ميزان، الهاشمي ، أحمد، 58 ديوان الدوبيت في الشعر العربي،  ، كامل مصطفى الشيبي: ينظر )5(

  .133     الذهب
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كرت مجموعة من المصادر والمراجع أن العمـري نظـم شـعراً فـي                          وقد ذ 

، لكن هذه المصادر والمراجع لم تورد شيئاً من شعره فيه ، وقد أورد الشـيبي                 )1(الدوبيت

 ]142[: قولهللعمري بعض ما قاله في الدوبيت ، من ذلك 

ــيام  ما قولك في من ظفرت به كفـاه- ــهر صــ ــي شــ فــ

ــدام ؟ :يع مـا يهـواه بالغاية في جم- ــب ومــــ حــــ

ــوام  آلغايــة إن تراهمــا عينــاه- ــوف اللــــ خــــ

ــاه- ــي دني ــر ف ــم العم فــــــالعمر منــــــام  أم يبتس

 

 

 

 .البليق : المبحث الثاني 

 ويعرف علـى  ،)2(في الدين الحلي ، أن البليق هو قسم من أقسام الزجل                ذكر ص 

  .)3(أنه ما تضمن الهزل والخالعة واإلحماض

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 فوات الوفيات ، الكتبي ، 8/255 الوافي بالوفيات ، 1/419 أعيان العصرالصفدي ، : ينظر  )1(

 ، ، ابن تغري بردي 43 كشف القناع المرنى ، العيني ، 1/733 المقفى الكبير ، المقريزي ، 1/14    

  ، سالم ، محمد زغلول ،521 تاريخ األدب العربيباشا ، عمر موسى،  ، 2/264 المنهل الصافي    

  .2/70 األدب في العصر المملوكي    

  هو من فنون األدب العامي ، وهو أرفعها رتبة وأكثرها أوزاناً ومخترعوه أهل المغرب ، وهو لغة )2(

 ، وتفهم مقاطع أوزانه ، ولزوم قوافيه حتى يغنى به ويصوت ، الصوت ، وسمي بذلك ألنه ال يلتذ به     

  .6-5 العاطل الحالي والمرخص الغاليفي الدين ، الحلي ، ص: ينظر . ل اللبس بذلك فيزو     

  .6نفسه :  ينظر )3(
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            وعلى الرغم من أن بعض المصادر والمراجع ذكـرت أن العمـري نظـم                 

 .م تورد شيئاً منه ، إال أنها ل)1(فيه

             ومن أمثلة البليق قول الصفي الحلي في شكوى مشـقة الصـوم فـي شـهر                

  :)3(يقول في أواخر شعبان ، )2(رمضان ، وقد نظمه لالنبساط عند سفره من ماردين

نشرب الخمر بالصـغير والكبيـر     أيا ماعي إن كنـت مثلـي خبيـر -1

ولى شعبان وما بقـي غيـر يـوم        ومأيا ماعي بي الوقت ضاق يـاق -2

صب لحالي وانظـر لـذا التعثيـر       في أوان لـذتي يجينـي الصـوم -3

يصدقوا صب تراه طويالً عـريض     ذا الصوم مبارك التعـريض:قالوا -4

ــيض -5 ــامو ب ــبيه أي ــه ش ــر وليالي ــال القي ــتي بح ــه عيش ونابي

  

      وقد ذكرت بعض المصادر والمراجع أن العمري نظم في الموشحات ، لكنه لم يصل 

   )4(.إلينا منه شيء 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  

 كشف القناعي،  ، العين1/14 فوات الوفيات ، الكتبي ، 8/255 الوافي بالوفياتالصفدي ، : ينظر  )1(

  فياألدب ، سالم ، محمد زغلول ، 521 تاريخ األدب العربيباشا ، عمر موسى،   ،43     المرنى

  .2/70  العصر المملوكي   

 وهي من قالع، بينها وبين مدينة دارا نصف رحلة ، مدينة من ديار ربيعة بعمل الموصل :  ماردين )2(

  .518 الروض المعطار، الحميري : ينظر .  الدنيا الشهيرة     

  .96 العاطل الحالي والمرخص الغالي )3(

 كشف القناع ، العيني ، 1/14 فوات الوفيات ، الكتبي ، 8/255 الوافي بالوفيات الصفدي ،: ينظر  )4(

  فياألدب ، سالم ، محمد زغلول ، 521 تاريخ األدب العربيباشا، عمر موسى،   ،43  المرنى   

 .  3/763 العربي تاريخ األدبفروخ ،  ، 2/70 يلعصر المملوك    ا
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 الخصائص الفنية في شعر: الفصل الثالث     

 :ابن فضل اهللا العمري                

 

 .بناء القصيدة: المبحث األول  

 . اللغة: المبحث الثاني  

 . األسلوب: المبحث الثالث  

 . الصورة الشعرية :المبحث الرابع  

 . الموسيقا الشعرية:المبحث الخامس  
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  .بناء القصيدة: المبحث األول

: يتضح أسلوب العمري في بناء قصيدته، بدراسة مجموعة من القضـايا وهـي                      

 .مقدمة القصيدة، وحسن التخلص، والخاتمة، وطول القصيدة ووحدتها

 التقليدي، وهو   أما مقدمة القصيدة، فقد ابتعد العمري في مقدمات قصائده عن النهج                   

افتتاح القصيدة بمقدمة غزلية ثم االنتقال إلى الموضوع الرئيسي، وتقسم قصائده التي ابتعد             

 : فيها عن المقدمة التقليدية إلى قسمين 

كان يبدأ قصيدته بما يتناسب وموضوعه مباشـرة،        قسم ابتعد فيه عن أية مقدمة، ف       : أولهما

 )البسيط(                   ]68[ :وعه مباشرة يمدح النفري، وقد دخل موضقوله من ذلك 

في بعِضِه فُرصـةٌ تبـدو ِلمنْتَِهـزِ       مــِديح ِمثِلــك للعليــاِء بــالطِّرِز -1

إلى تتمِة ما ينسـاقُ فـي العجـزِ        مكمٌل ليس يحتاج الصـدور ِبـِه -2

 

 )الطويل(                                      ]131[: ألفاعي  يصف منزلة كثيرة اوقوله

كأن مساِريها ضروب مـن الـرقِْم        سوارياً ترى الحياِت فيهاوأرٍض -1

ي القَسـاوِة كالـدهمِ    ولِكن تَراها ف  أســاِود رقْــطٌ كالنِّمــاِل دِبيبهــا -2

 

 قسم كان يلجأ فيه إلى بعض المقدمات، كقصائده التي قالها في الرثاء والعتـاب              : وثانيهما

، فكان يقدم لمثل هذه القصائد بمقدمات يخلط فيها بـين الموعظـة والحكمـة، أو         وغيرهما

  ]34[: لدته عندما عزى السبكي في وفاة واقولهتهويل للفاجعة التي حصلت، من ذلك ال

 ) السريع (                                                                          

ــِدِه -1 ــي فَقْ ــِد ف ــيبةُ الفاِق ــِدهِ   مص حــي و ــِد ف ــر للواِح تَظْه

ــوتُ فمــا المــرٍئ -2 ــا الم ــِدِهِميعادنَ عــاِد عــن و ــر فــي الميع يِف
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ــدودةٌ -3 ــام معـ ــا األيـ ــدهِ  وإنَّمـ ــي ع ــان ف ــطُ اإلنس ال يغْلَ

فهذه المقدمة تمزج بين الحكمة والموعظة والتذكير بأن الموت حـق علـى كـل                       

 . إنسان

 )المنسرح (                                                ]57[:  يمدح القحفازي وقوله

1- ررِر تُلْقَـطُ الـدحاِخِر البز ِمن ــر ــِة المطَ وِج الغَمامــر ــن فُ وِم

ــر ومن جنى الدوِح كُـلُّ مانعـٍة -2 ا الثَّمهــم ــهد واس ــا الشَّ كأنَّه

 .فكلمات هذه المقدمة تدل على الموضوع بأنه في المدح 

  للمطلع قيمـة   نلقصيدة، الحديث عن مطلعها، أل    ومما يتصل بالحديث عن مقدمة ا             

 أول ما يقرع السمع، فإذا كان جيداً، جعل السامع يتشوق لما بعده من أبيـات،                وهو،  ةكبير

، حتى لـو    هإعراضن سيئاً، أدى إلى نفور السامع و      ويصغي إليها، ويلتذ بسماعها، وإن كا     

 )1(. كانت األبيات التالية له جيدة في سبكها

وقد اشترط النقاد في المطالع الجيدة، األسلوب الواضح، والمعنـى الظـاهر،                        

والترابط في المعنى بين شطري المطلع، واستخدام األلفاظ المناسـبة، ومناسـبة المطلـع              

 راعة االستهالل، ومـن شـروطهم أيضـاً       يسمى بب  يدة وموضوعها، وهو ما   صلغرض الق 

 )2(.  الموسيقاالتصريع لجمال

والناظر في مطالع قصائد العمري على اختالف موضوعاتها، يلحظ أن الشـاعر                      

 قد وفق توفيقاً كبيراً في مطالع قصائده، من حيث وضوح األسلوب، وظهور المعنى،

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .357حياته وشعره، رسالة ماجستير : ابن األبار القضاعيفليفل، حسن، :  ينظر)1(

  ، 86 نقد الشعرابن جعفر، قدامة،  ، 4/51 ،330 -329 ، 1/307 ،خزانة األدببغدادي، ال:  ينظر)2(

  .350 ، 270/ 1 العمدةابن رشيق،    
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واستخدام األلفاظ المناسبة للموضوع المتحدث عنه، ومناسبة المطلـع لغـرض                     

ي تليه، من ذلـك     القصيدة، وكأن المطلع يدل على الموضوع الذي ستتحدث عنه األبيات الت          

 ) البسيط (                           ] 49[ : في افتتاح قصيدته الرثائية البن تيمية قوله

1- ـرالقَم بجحاجي ييكَذَا بالد؟      أه طَـرالم حتّى يذهب ءالنَّو سبحوي

 

" يحجـب "تأتي كلمة   يشعر السامع بشيء قد حدث، ثم       " أهكذا"فمنذ الكلمة األولى              

لتدل على المكانة التي    " القمر"لتقرب لذهن السامع هذا الشيء، فهو شيء فقد، ثم تأتي كلمة            

ما استخدمه مـن  ع حدد الموضوع وهو الرثاء، وهو بيحتلها الفقيد، وبهذا نجد أن هذا المطل 

 .سىألفاظ قد بين عاطفته تجاه ذلك الفقيد، وهي عاطفة مشبوبة بالحزن واللوعة واأل

  ) الطويل(                ]7[ :ومن ذلك قوله في تشوقه لصالح الدين الصفدي  

ــيرحلْتُم فال واهللا ما بعدكُم قلبي -1 ــي وال لُب ــي وال واهللا عقل بقلب

 

 .فهنا يبين الشاعر معاناته من رحيل الصفدي عنه، وشوقه وحنينه إليه 

النقاد في مطلع القصيدة، فقد التزم به العمـري فـي           أما التصريع الذي اشترطه              

 ) الرجز (                ]180[ : معظم قصائده، من ذلك قوله 

قَِد انْقَضـى وِطيبـه لـم ينْقَِضـي        يوم لنا بالدير، ديـِر اَألبـيِض -1

 ) الطويل (                   ]152[   :وقوله

1- الب قَّاً بأنأحنُـهخَـفَّ معي رحنُــهِزيِد خَــفَّ رالطَّــو قُــورو وَأن

 ) الطويل (                   ]148[   :وقوله

ــاِنتمتَّع ِمن الـدنْيا فإنَّـك فَـاِن -1 ــؤاِد لَع ــا خــاِلي الفُ ــك ي وإنَّ
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نا نجد أنه أهمله وعلى الرغم من التزامه بالتصريع في معظم قصائده، إال أن          

 )المتقارب(                              ]18[  :قولهوحاد عنه في قصائد أخرى، من ذلك 

ــب ولم أنْس بالـديِر يومـاً لنـا -1 نْتَهــِه ي ــروِر ِب شُ الســي وع

 )البسيط(                ]73[  :وقوله 

نبـي مرحمـٍة فـي كـلِّ ملْــتَمسِ    نبي ملحمٍة في كُلِّ يوِم وغَـى -1

ويبدو أن الشاعر كان حريصاً على التصريع، ألنه يشكل أداة بارزة              

، ويرى قدامة أن الفحول والمجيدين من الشعراء يتوخون التصريع في اإلحداث الموسيق

من  ، وذلك يكون وربما كانوا يصرعون أبياتاً أخرى من القصيدة بعد البيت األول،مقصائده

 )1(.م وسعة بحرههماقتدار

ومما يتصل بالقصائد ذات المقدمات، ما أطلق عليه النقاد حسن التخلص، وهو أن                      

 ، دون أن يشعره بـذلك     ئ من المقدمة إلى الموضوع الرئيس     ينتقل الشاعر بالسامع أو القار    

 عتبر الشعراء والنقاد هذا األمـر     وقد ا . لشدة االلتئام واالنسجام بين المعنى األول والثاني        

 )2(. من األمور الجيدة والمحببة في القصيدة، والدالة على قدرة الشاعر وبراعته

وكما ذكرت سابقاً، فقد ابتعد العمري عن المقدمات الغزلية التقليدية، إال أننا نجـد                       

 قوله، من ذلك    ةيسالرئ براعة العمري في االنتقال من المقدمات األخرى إلى الموضوعات        

 ) الكامل (                   ]123[: منتقالً إلى الغزل  

وجلَتْ ِملَاحتَه الغزالَةُ فـي العـال      غَِضبتْ لواحظُـه الغـزاَل األكْحـال -1

 العيـون تـأمال    الشَّمس ال تَمـالال:قُلتُأخو الشَّمِس المنيرِة،:قالُوا   -2

 ـــــــــــــــ   ـــــــــــ
 .86 نقد الشعر:  ينظر)1(

 .376- 1/375 العمدة، ابن رشيق،  401-2/399 خزانة األدبالبغدادي، :  ينظر )2(
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 نجد أنـه يبـدأها      - صلى اهللا عليه وسلم    -وفي قصيدة يمدح فيها الرسول          

 ) بسيطال (          ]106[   :يقولبالحديث عن لومه على اإلصرار في حب الحبيب ، 

ــ -1 ــذَكَفَ ا عــَأكِْثر ــي وإال فَ فَلَستُ عن حب مِن أهوى بمنتَِقـلِ      ِليا مالِم

فلَستُ أصبر ِمن حب علَـى ملَـلِ       وإن تَصبرتُ عن شيٍء فُِجعـتُ ِبـِه -2

        -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -فبعد هذه المقدمة ينتقل انتقاالً جمـيالً يمـدح الرسـول           

 )البسيط (                                                                 ]106[   :فيقول

إذا خَصصتُ بمدِحي خـاتَم الرسـلِ      وما ُأبالي بأيـاٍم بليـتُ ِبهـا -1

2- ِن ِملَّتُـهالكـونَي دـيس دلَــِلمحمــِه المجةٌ فــي أوكأنَّهــا غُــر

 ) البسيط (                  ]68[ :ميل انتقاله أيضاً قوله يمدح النفريومن ج 

في بعِضِه فُرصـةٌ تبـدو ِلمنْتَِهـزِ       مديح مثِلك للعليـاِء بـالطِّرِز -1

إلى تَِتمِة ما ينسـاقُ فـي العجـز        مكَمٌل ليس يحتاج الصدور ِبِه -2

عتذار بطريقة سلسة ومترابطة بحيث ال يشعر السامع  ينتقل من مدحه إلى االهوف   

 )البسيط (               ]68[ :فيقولبهذا االنتقال، 

زهر الكَواِكِب قَـوالً غيـر محتجـزِ    اسمع بقيتَ أبا حيان ما بِقيـتْ -1

ـ     واللَّه يعلَم أنّي ال أقوُل سـدى -2 ي ِبمرتِكـزِ  قوالً وال المين في طَبِع

3- ـهلَمـِه وتَعِديُأب ـذْرـزِ      وإنَّما العالِمي ـنسأح مقَاِلي نميي عماسو

         

ولم يكن اهتمام العمري بخاتمة القصيدة أقـل مـن اهتمامـه بمطلعهـا، وهـو                          

ـ           بذلك يتفق مع   لة قويـة  النقاد العرب الذين يرون أن الخاتمـة يجـب أن تكـون ذات ص

بموضوع القصيدة، ألنها آخر ما يبقى في األسـماع وربمـا حفظـت مـن دون سـائر                  
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الكالم في غالب األحوال، بل إنهم يرون أن يكـون آخـر بيـت فـي القصـيدة أجـود                    

 )1(.بيت فيها 

 في خاتمة   قولهوقد أحسن العمري ذلك وأبدع، ومن األمثلة على حسن الخاتمة عنده              

  ]49[ : وبكائه عليه ، ولوعته،أن أكد فيما سبقها من أبيات شدة حزنهرثائه البن تيمية بعد 

 ) البسيط (                        

أنتَ التَّقي، فماذا الخوفُ والحـذَر؟     وكيفَ تَحذَر ِمن شيٍء تزلُّ بِه -1

 

 ) الطويل (                   ]7[: وقوله مختتماً قصيدته التي قالها متشوقاً لصديقه الصفدي

ــدبيدعوني وأطالَل الدياِر َأنُح ِبها -1 ــا نَ هينفَع كــان ا إنهــِدب وأنْ

قه فالـديار خاليـة     يد والتشوق لص  - ألم البعد    -جم األلم   فهذه الخاتمة تؤكد ح                

 .وهو يبكي على ما فات فيها

 ) الخفيف (                         ]60[ :  له في وصف الخيل مختتماً قصيدةوقوله      

ِمــن رعايــاه والبِســيطَةُ دارا  سبقٌ تجعـُل اَألنَـام جميعـاً -1

 

 وأجمل من ذلك خاتمة قصيدته التي قالها معتذراً للنفري عن تأخره في إرجاع كتابه 

 )البسيط(                      ]68[ :يقول، " منطق الخرس" 

فالعفْو في ِشيِم األشـراِف كـالطِّرزِ      ن علَي ِبعفْـٍو ال يكَـدرهفَامنُ -1

 

 أما عن طول القصيدة ووحدتها، فقد ظهرت القصائد الطويلة عند العمري، فبلـغ                      

  قصائده مائة وثالثة وأربعين بيتاً، وبلغت أبيات قصـيدة أخـرى ثمانيـة             إحدى  أبيات عدد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/427 خزانة األدبالبغدادي، :  ينظر )1(
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 وسبعين بيتاً، ويمكننا القول إن الغالب على قصائده اإلطالة خاصة في الوصف والرثـاء              

والشعر الديني، ولكن ذلك ليس قاعدة ثابتة، فقد يعمد إلى المقطوعات والقصائد المتوسـطة          

 .في مثل هذه الموضوعات

ن اهتمام النقاد بوحدة البيت في القصيدة العربيـة، إال أنهـم لـم              وعلى الرغم م         

وينبغي للشاعر أن يتأمل    :" يغفلوا وحدة القصيدة، ووجوب ترابط أجزائها، يقول ابن طباطبا        

تأليف شعره، وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها، أو قبحه فيالئم بينها، لتنـتظم لـه                

عل بين ما قد ابتدأ وصفه أو تمامه فصالً مـن حشـو             معانيها، ويتصل كالمه فيها، وال يج     

 .)1(" ليس من جنس ما هو فيه، فينسى السامع المعنى الذي يسوقه القول إليه 

ويشبه ابن رشيق القصيدة في وحدتها وتماسكها، بجسم اإلنسـان فـي اتصـال                     

 )2(.بعض أعضائه ببعض

ترابطة األجزاء، متحدة المعـاني،  والمتأمل في قصائد العمري يجد أنها جاءت م            

ومن . عاطفة  على أكثر من فكرة، وأكثر من      هامتكاملة البناء، على الرغم من احتواء بعض      

 -صلى اهللا عليه وسلم   -األمثلة على ذلك قصيدة العمري البائية التي قالها في مدح الرسول          

، -عليه وسلم صلى اهللا   -ومدح للرسول ، وذكر للمعجزات     ، فهي تشتمل على وصف للرحلة    

ــاطق و ــة، وذكــر المن ــديار الحجازي ــة إلــى ال ــدأها بالحــديث عــن الرحل  هــو يب

 )مجزوء الكامل(                  ]17[: يقولالتي مر بها ، 

ــرى -1 للس ــب ــوا الركَاِئ مز   كَاِئــبــوا الرــتَ الزميــا لَي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .129 عيار الشعر )1(

 .1/200 العمدة:  ينظر )2(
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ــب والصــبح مــنْهم الطُّلُــو -2 ــاِل غَاِئ ــي الح ــٍر ف ِع كَحاِض

ــا -3 ــقَ وإنَّمـ ــوا العقيـ ســـاقُوا فُـــؤاِدي ال النَّجاِئـــبَأمـ

4- ــد ــادي المِج ــا الح ــا أيه د وِعنْـــده أقصـــى الرغَاِئـــبي

 فلــي معهــم طالِئــب  ســلٍْععج بـي إلـى عـرٍب علَـى -5

 

ويستمر الشاعر فيحدثنا عن تلك المناطق، وكيف يكون الجو فيها، ثم يحدثنا عن       

 )مجزوء الكامل (    ]17[  :يقول  ،لحظة الوصول، فيبدأ البكاء لعل الذنوب تغتفر وتغتسل

ــطَفَى -1 صــواِفي الم ــى ي ــب  حتّ ــواِب تاِئ ــي األب ــوم ف ويق

 أدنَـــاِس المعاِئـــبِلـــبعِضِعتغســـُل بالـــدمووتَظَـــلُّ -2

  

ثم يحدثنا عن صفات النبي ومعجزاته التي منحه اهللا إياهـا، وينهـي قصـيدته                     

 )مجزوء الكامل(                            ]17[ :فيقول،  بالدعاء لتلك الديار بالسقيا

ــادٍة -1 ــاِئب سـ ــا نَصـ ــوبهـ ــاً ِتلْ يــقيتْ ح ــاِئبس ك النَّص

 

ونالحظ أن الناحية الدينية هي الرابط بين أجزاء القصيدة كلها، وهو بذلك أضفى                   

 على وحـدة القصـيدة      - وبشكل قوي  –على قصيدته مجموعة من عناصر التأثير ساعدت        

 وتماسكها، كما وفر الشاعر بذلك لقصيدته المناخ المالئم الذي تزدهر فيه وتظهر كلوحـة             

 ر عن عاطفـة واحـدة،     عبتُفكاملة في عناصرها، كيف ال وقد نظمها الشاعر لتتجه          فنية مت 

 .والتقرب منه وطلب الشفاعة ، -صلى اهللا عليه وسلم-وهي عاطفة حب الرسول

من األمور التي تلفت االنتباه في شعر العمري كثرة المقطوعات، فقد وجـد                         و

 التي قالها في مختلف الموضـوعات       تعالمقطوقصائده الطويلة، مجموعة من ا    إلى جانب   

تة أبيـات،   الشعرية التي طرقها، وهذه المقطوعات تتراوح في عدد أبياتها بين البيتين والس           
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 )1(.ذهب إليه النقاد من أن القصيدة ما تكونت من سبعة أبيـات فـأكثر              اهذا على اعتبار م   

التي خالفت ذلـك، ويبـدو أن       وهذا حقيقة ما أميل إليه، مع أن هناك مجموعة من اآلراء            

قطوعات،ألنهم كانوا يرونها أكثر تصويراً لما في نفوسهم مـن          مشعراء هذا العصر مالوا لل    

أمـا  :" ومنهم من فسر انتشار هذه الظاهرة في هذا العصر بقولـه          ،   )2(إبراز معنى لطيف  

   قبـاالً  المقطوعات فقد راجت في هذا العصر رواجاً عظيماً، وأقبل الشعراء على نظمهـا إ             

صـف  ملموساً، بدافع حبهم ألصباغ البديع وصناعة التشبيه والتوريـة، وبـدافع حـب الو         

التصوير، فمتى سنحت لهم لفظة ينسبك معها لون بديعي أو يخلو به مجـاز طريـف أو                 و

 مجـاالً   لهذا كله تعد مقطوعـاتهم    ... البيتين  تشبيه مبتكر عجلوا إلى نظمها في البيت أو         

هتهم، وحسـن إيجـازهم، ودوام      لية، ودليالً عليها وعلى حضور بـدي      األصواسعاً لفنيتهم   

 .)3(" اتصالهم وانشغالهم بها

والحقيقـة إن   :" ، فقد كانت له وجهة نظر أخرى، يقـول        يلهادا عبدأما حسن           

شأنها شأن القصـيدة،     ظاهرة المقطوعات القصيرة يجب أن تفهم على أنها وحدة متكاملة،         

ات ليقول ما يريد، وحاجته للقول      د أن يقول شيئاً فاكتفى ببيتين أو ثالثة أبي        وأن الشاعر أرا  

 .)4("قد استنفذت خالل هذه األبيات الثالثة مثالً

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1/188 العمدةابن رشيق، :  ينظر)1(

 .99، الحياة األدبية بعد سقوط بغداد، مخفاجي، محمد عبد المنع:  ينظر)2(

  . 492-491 عصر سالطين المماليك سليم، محمود رزق، )3(

  . 260،، رسالة دكتوراه دراسة شعر شمس الدين النواجي )4(
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 . اللغة : المبحث الثاني 

 
إن اللغة هي المادة األولية لألدب، شعراً كان أم نثراً، وإن استخدام الحياة اليومية              "     

فاً أساسياً عن استخدام األدب لها، فبينما تكون اللغة في          للغة واستخدام العلم لها يختلف اختال     

الحياة اليومية لغة اصطالحية تكتفي بمجرد نقل الفكرة أو اإلشارة إلى الصورة الماديـة أو               

الواقعية للشيء، فإنها في الشعر خلق فني تتحول فيه إلى رموز تصـور حالـة األديـب                 

نمـا  لة للتخاطب وعملة شائعة متداولة، وإ     الباطنية وتعبر عن تجربته، فهي ليست هنا وسي       

 بحكم صياغتها أن تحمل رؤية الشاعر للوجود عن طريـق           هي لغة مشبعة بالتجربة قادرة    

 .)1(" عمل فني متماسك موحد

وقد عد محمد مندور اللغة السمة األساسية التي يقوم عليهـا الشـعر، وإحـدى                      

ن أن العمل األدبي يستغل كل إمكانيـات اللغـة          مقومات القصيدة الشعرية وتركيبها، كما بي     

 )2(.الموسيقية والتصويرية واإليحائية

وقد أشارت مجموعة من كتب األدب والنقد أن ما يلفت االنتبـاه فـي معظـم                        

منه جزل، وما عداه جاء خفيـف        القليل   ي هو غلبة مذهب السهولة عليه، إذ      الشعر المملوك 

 ولعل سبب ذلك يعود إلى تفشي العاميـة         )3(.عن الجزالة القوية  ظ واضح المعاني بعيداً     اللف

 باإلضافة إلى دور المقطوعات التي اجتهد الشعراء في أن تكـون خفيفـة لطيفـة               والغناء،

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 42 قضايا النقد األدبي والبالغة العشماوي، محمد زكي، )1(

  .28-25 األدب وفنونه:  ينظر )2(

 الحياة األدبية بعد، خفاجي، محمد عبدالمنعم، 452-435 أدب العصر المملوكيأمين، فوزي،:  ينظر)3(

 اتجاهات ييت، ، الصايغ، هنر8/380 عصر سالطين المماليك، سليم، محمود رزق، 99  سقوط بغداد    

 ،287-283 ملوكيالنقد األدبي في العصر الم، قلقيلة، عبده، 446، رسالة دكتوراه      الشعر العربي

 .377-376 الحركة الشعرية زمن المماليكلهيب، أحمد، ا     
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 )1(.وتأسره رغم قصرهاتدخل القلب 

ويمكن القول إن العمري في شعره حافظ علـى لغتـه ذات األلفـاظ العربيـة                           

حة شأنه في ذلك شأن لغة      سهلة واض منها  فجاءت لغته في جزء كبير       الخالصة إلى حد ما،   

والعمري كشعراء عصره نظم في الفنون المستحدثة، فقد غزا األدب           .رهلشعر في   عص    ا

الشعبي األدب الفصيح، فأثر فيه ومال به نحوه، وصار أدباء الفصحى يقلدون أدباء العامية              

 التعبيرات السائرة، بل وفي الخياالت والصور، وقد تأثر بهـذا           عضفي اللفظ واألسلوب وب   

 )2(.ركثير من أدباء العص

وقد وجد هذا التأثر عند العمري، فقد نظم عدداً من المقطوعات في الـدوبيت                          

.  وقد أشرت إلى ذلك سابقاً     توالبليق، ولم يصل إلينا منها سوى مقطوعتين قالهما في الدوبي         

 في أغراض الشعر األخرى، فالنـاظر فـي         تومن الجدير ذكره أن العمري استخدم الدوبي      

  ]142[ :قولهي مقطوعتيه ف

1- تْ كَفَّاهظَِفر نفي م ــيام  ما قَولُك ــهر صــ ــي شــ فــ

ــدام ؟بالغاية في جميع ما يهـواه -2 حـــــــب ومـــــ

ــاه -3 ــا عين ــة أن تراهم ــوامآلغاي ــوف اللّـــــ خـــــ

ــام أم يبتسم العمر فـي دنيـاه -4 ــالعمر منـــــ فـــــ

 ]143[ :وقوله

1- ظفـرت كفّـاه مـــــن كـــــل مـــــرامال يقنع صب

2- وإن وافـاه ،ــيام  بالقهوة والحب ــهر صــ ــي شــ فــ

ــام إال بكؤوس الراح أو يغشـاه -3 ــكر منـــــ للســـــ

ــاه -4 ــٍد يهن ــِب مرق ــالم فــي أطي ــن ردف غــــ مــــ

 .177 األدب العربي في العصر المملوكيالفقي، محمد كامل، :  ينظر)1(
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 في فن الغزل والحديث عن العشـق، ولغـة            نجد أن العمري قد وظف الدوبيت      

 . لغة سهلة واضحة بعيدة عن الغموض والتعقيد- رى كما ن–الدوبيت 

وقد استخدم العمري في شعره عدداً غير قليل من األلفاظ األعجمية والمعربـة                      

 عجمية لم يكن مقصوراً على الشعر، بل تسـرب        والدخيلة، والحقيقة إن استخدام األلفاظ األ     

 بعض الطبقات، يقول محمد زغلول  إلى الشعر من خالل االستخدام اليومي لهذه األلفاظ بين

اتجه بعض أعيان القوم إلى مجاراة السالطين واألمراء في هجرة العربية والحـديث             :"سالم

 . )1(" الحكام، والعربي لسان الشعببالتركية تصنعاً أو ترهفاً، باعتبار اللسان التركي لسان 

الـديزج، الـدرز، اإليـوان،      : ومن األمثلة على هذه األلفاظ في شعر العمري                

، ووجود هذه األلفاظ أمر طبيعي، ألنه ال بـد          ..... الدست، الشبوط، السكرجة، الطاجن،     

مة بين العـوام،    وأن يتأثر المرء بألفاظ غريبة كهذه األلفاظ الشائعة في عصره، والمستخد          

 ) الطويل (                     ]152[ :قولهبمعنى الثوب في " الدست"ومن ذلك ذكره 

ــه معظَّماًمضى وهو ملء الدسِت صدراً -1 ــوقُه وحِنينُ ــه شَ ــوُل إلي يط

 

 ) فالخفي (                 ]60[   :قولهبمعنى اللون في " الديزج"وذكره 

أو ســماء وصــاِرماً بتَّــارا  ثُم فـي الخَيـِل ديـزج مـاج بحـراً -1

 ) الرجز (         ]180[   :قوله بمعنى اإلناء من الفخار في" الكوز"وذكره  

ــروِب -1 ــاِع والمشْـ ــاء بالفُقَّـ ــالوثُوبِ وجـ ــزاِن ب ــي الِكي ــم ف يه

 

 ) الرجز (                      ]180[ :قوله السمك في الذي هو نوع من" الشَّبُّوط"وذكره 

ــبوطَا -1 ــلُّور والشَّـ ــُل السـ والفَرخَ والمسـلُوخَ والمسـموطَا    ونَأكُـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .106-2/105 األدب في العصر المملوكي )1(

 116



ل هذه الكلمات ال يعني أنه خرج       ولكن كما قلت سابقاً، فإن استخدام العمري لمث                   

عن أصالة العربية، بل لقد حافظ على ألفاظه عربية خالصة، وما هذه األلفـاظ إال ألفـاظ                 

شاعت بين عامة الناس فاستخدمها تماشياً مع ذلك في شـعره، وإلظهـار قدرتـه علـى                 

 .استخدامها

آلف مع المعنى وترتبط    واللغة ال تستطيع أن تؤدي المعنى وحدها، بل ال بد أن تت                     

 تصبغها تجربة الشاعر وأحاسيسه، مما يجعلها لغة شعرية موحية، وهذه المشاكلة بين             ،معه

اللفظ والمعنى تحمل قيمة جمالية، وتؤدي إلى حسن الشعر وحالوته، وتزيد من قوة تأثيره              

، في نفس المتلقي، وإن قصر الشاعر فإن ذلك يكون مدعاة لضعف البناء اللغـوي عنـده               

 )1(.ويؤدي بذلك إلى سوء تأثيره في النفوس 

فاللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الـروح بالجسـم، يضـعف                       

 بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليـه،              

  )2(.فر حظو ذلك أمنللفظ وإن ضعف المعنى واختل بعضه كان 

وهذه المشكلة بين اللفظ والمعنى مردها إلى االنسجام، وهـو أن يـأتي الكـالم                     

بة اللفظ، وسالمة التـأليف، حتـى       ومتحدراً كتحدر الماء، بحيث يتسم بسهولة السبك، وعذ       

 )3(.يكون للبيت الشعري وقع في النفوس، وتأثير في القلوب

لة ورقيقة، ولكل منهما موضـع      األلفاظ في االستعمال تنقسم إلى جز             و          

أمـا الرقيـق    . . . يحسن استعماله فيه، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .126 نظرية الشعر في النقد القديمعثمان، عبدالفتاح، :  ينظر )1(
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  يمتاز بالرقة واللـين والسـهولة،      اً فإن للغزل أسلوب   ي وصف األشواق، وكذلك   فيستعمل ف 

 أي أن طبيعة    )1(. رقيق لين، وللمديح والهجاء أسلوبهما الجزل شديد التأثير        اً وللرثاء أسلوب 

 .اليب المستعملةالموضوع تحدد بشكل كبير نوعية األلفاظ واألس

ي يجد التالحم القوي بـين اللفـظ والمعنـى،          رم        ومن يقرأ شعر ابن فضل اهللا الع      

 .فالشاعر وظف األلفاظ توظيفاً سليماً بحيث تكون دالة على المعنى المطلوب

 متراوحة بين السهولة وبعض الغمـوض، ففـي         ةوقد جاءت لغة العمري الشعري         

 ) الطويل (             ]15[  :كقولهن شعره سهل اللغة، بر مكحين جاء القسم األ

1- كُمحـبلَـى فُـَؤادي بقّ الّذي أبا        وحـبهائمـاً ص قلبـي فـيكُم ريوص

ولم يجِن فعالً في الفراِق وال ذَنْبـا       مِحبكُم المضنَى على مـا عِهـدتُم -2

وتحمــُل فيهــا ِمــن أِحبِتــِه عتْبــاولكنَّها األقدار تجري علـى الفتـى -3

ــاِظِري -4 ــتُم بقلبــي ونَ ــا أن ــا أأحبابن باً وال قُرــاد عــكو ب ــذلك ال أش ل

 

فالناظر في هذه األبيات ال يعثر على كلمة واحدة صعبة غامضة تحتـاج إلـى                 

شـكلت قالبـاً    معجم أو متخصص، فهي في لغتها سهلة واضحة انسجم لفظها مع معناها ف            

 . متماسكاً وصورة إيحائية أبرزت المعنى بشكل واضح

 ) البسيط (                      ]44[: قولهومن ذلك  

ِبكُلِّ ذي خَطٍَر محـا مـن الخَطَـرِ        بكفِِّه كفَّ عنّـا الحـين ِحـين أتـى -1

 حـذَرِ  من بعدما كان من خوٍف على     أضحى به الشّام في ُأنٍْس وفي دعٍة -2

ـ       كم قد محا عبرةً للنّاس مـن حـرٍم -3 ـاٍم مـن الِغيٍم حـرفي ح نحِرفَر

ــِدِه -4 ــد واِل ــاه فَقْ ــم صــغيٍر كف وكان كالفَرِخ لم يـذْبح ولـم يِطـرِ        وك

خوفاً وطال عليها اللّيـُل بالسـهرِ      نَامتْ عيون الورى من بعدما كُِحلَـتْ -5
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فالشاعر هنا أبدع في اختيار ألفاظه، فجاءت ألفاظاً حسنة التركيب، دالة على                         

 .معناها، بعيدة عن الغرابة والغموض والتعقيد

مثل هذه النماذج وشـبيهها     أن األمثلة على ذلك كثيرة في شعره، ف       في  وال شك           

تكفي إلثبات السهولة في قسم كبير من شعره، بحيث يفهمها القارئ المتلقي لـألدب عنـد                

قراءتها، ويفطن إلى مراميها، ويدرك تصويرات أساليبها دون حاجة إلى كد الذهن وشـحذ              

 وأرى أن أسلوب العمري قد أثّر بشكل فعال في إظهـار جانـب              .القريحة، وإجهاد النفس  

والكتـاب أرق   : "قولـه   السهولة في أسلوبه الشعري العام ، وهذا ما أكده ابن رشيق فـي              

عاً، وأحالهم ألفاظاً وألطفهم معاني، وأبعـدهم علـى         ناس في الشعر طبعاً، وأملحهم تصن     ال

  .)1(" تصرف وأبعدهم من التكلف

ـ                        ض ونجد من جهة أخرى جانباً من شعره غلب عليـه القـوة والجزالـة وبع

بحيث تحتاج بعض الكلمات حتى تفهم إلى كد الـذهن، والبحـث فـي المعجـم         الغموض،

 للوصول إلى معناها، من ذلك تلك األبيات التي قالها الشاعر في الشعر الـديني، وخاصـة               

األحداث كيوم بدر، ويوم حنين، وفتح مكة، والمولد الشريف، فقد وجـدت             عند ذكر بعض  

غطارفـة،  : خمة التي تحتاج إلى معجم لمعرفتهـا، مثـل          مجموعة من األلفاظ الجزلة الف    

ــاجحوج ــة، وأجــ ــوب، و   شّ،حــ ــازع، واللَّــ ــوم، وزعــ                     ،. . . وهــ

 )الكامل(                                                                      ]137[: قولهمن ذلك 

منهم غـداةَ الـروِع كيـفَ يـِريم        رفُ قائـٌلِمن آِل ِقيلَةَ لَيس يعـ -1

أفعـــالُهم ِبِهـــم وتـــم قَـــِديمشُم غَطَاِرفَةٌ جحاِجحـةٌ سـمتْ -2

3- مـتْهاةُ نَمعتَـفَ الـدإذا ه قوملَّــةٌ وقــرومج بــرعِع يفــي فَــر
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ــوم زعاِزعولَهم إذا صرخَ الصريخَ -4 ــشٌّ ه َأج ــه حزحِد زــالطَّو ك

 

وال غرابة في وجود مثل هذه الكلمات في بعض شعره، ذلـك أن موضـوعاً                            

كالشعر الديني يتطلب ألفاظاً جزلة قوية كهذه األلفاظ، فمن غير المعقول أن يصف الشاعر              

فاظه جزلة، فطبيعة الموضوع لها دور       وال تكون أل   اً كيوم بدر ويصف ما فيه من قتال       يوم

 .كبير في تحديد األلفاظ المستخدمة

وبوجه عام نستطيع القول إن اللغة الشعرية عند العمري جاءت في معظمهـا                     

سهلة واضحة بعيدة عن الغموض، بحيث يستطيع القارئ فهمها دون عناء وتعب، وقد ابتعد          

 عـن األلفـاظ     به حسنة، عذبة، رقيقة، بعيدة    راكيالشاعر عن الركاكة والضعف، فجاءت ت     

لقد مالـت   : " محمد كامل الفقي يقول     فالحوشية، وقد أشار الدارسون إلى ذلك بشكل عام،         

 لغة الشعر في العصر المملوكي إلى السهولة ميالً مفرطاً، أدى إلى هجر غريب اللغة الذي

 )1( " .شعر روعة وبهجةلة، التي تكسب الة واأللفاظ الجزتتألف منه األشعار الرصين

 السائد والقائم على السهولة، ومـا     ولهذا فإن العمري، لم يخرج في لغته عن مذهب عصره           

 .جاء به من ألفاظ جزلة، كان نتيجة طبيعية للشيء الذي يتحدث عنه

وقد لجأ العمري، في شعره إلى مجموعة من الممكنـات التـي أبـيح للشـاعر                      

 التي أطلق عليها الضرائر أو الضرورات الشعرية، كصرف         استخدامها دون غيرها، وهي   

  ]17[  :قوله، من ذلك . . . . الممدود و  الممنوع من الصرف، ومد المقصور، وقصر

 )مجزوء الكامل (                                                                                    

ــا -1 ــلُّ األنــ ــٍة كُــ ــب  ِموبطَيبــ ــم حرائ ى ولَهــو ه ــم لَه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .137 األدب العربي في العصر المملوكي )1(

 120



2-ــئتَه ــن ِشــ ــٍة مــ ــب  وبطيبــ ــب أو يطَايـ ــن يطَيـ ِممـ

 .في البيتين، وهي ممنوعة من الصرف" طيبة"فهنا صرف كلمة  

            ) الكامل (                 ]20[ :وقوله

ــوِطنَيِن كلي -1 ــي الم ــٍة ف ــاوبمكَّ سبقَتْ مكَاِرمـه ذُنُـوب جنَاِتهـا      هم

 . من الصرف نوعةموهي م"مكة"فهنا صرف كلمة 

 ) البسيط (                 ]49[ :قولهو

رِلمن يكَاِبـد مـا يلقـى ويصـطب        في يوسٍف في دخوِل السجِن منْقَبةٌ -1

 . وهي ممنوعة من الصرف"يوسف"رف كلمة فهنا ص

 ) الخفيف (                ]60[: وقوله

ــتَنَاراأبيض جـاء مثـَل يـوِم ِوصـاٍل -1 اســالى ضــياؤه و ــد تع ق

 .وهي ممنوعة من الصرف"  أبيض "فهنا صرف كلمة 

 .واألمثلة على الممنوع من الصرف الذي صرفه في شعره كثيرة        

                مــن الضــرائر التــي وجــدت فــي شــعره أيضــاً قصــر الممــدود، فــي         و

 ) الكامل (                                                              ]177[  :قولهمثل 

ــا -1 ــذَكِّرني بم ــٍل ي ِجيتْ ِبتَحــاء ــاج ضيب ــد لهــا ي ــلَفَتْه أس ــد ق

 ) الطويل (       ]121[ : قولهومن ذلك   .بدالً من بيضاء" بيضا"ة فهنا أتي بكلم

ــا وقد كان ِمما يصرفُ العين عن سـنَا -1 ــتم ويكْملَ ــال ي ــِنها ف محاِس

 .  بدالً من سناء "سنا"فهنا أتى بكلمة 

 ) البسيط (                ]119[  :وقوله 

1- واً صى غَِضبثُ الشَّراًلَيما كَريالح ال ب دطَو    ا عمفَاً ُأفْقَ السـ نّهى شَر والُ

     .بدال من السماء" السما"فهنا جاء بكلمة 
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 )الطويل(                                                                        ]148[ :  وقوله 

ــاِنشُِغلْتُ عن الخَـد المـورِم ِللْبكَـا -1 ــر قَ مأحمصــقُوٍل و ضيــأب ب

ــوِت أغــاِنولم ألتِفتْ عند الوقوِف على البكَـا -2 ــاٍء وص أللحــاِن ورقَ

 .بدالً من البكاء" البكا"فهنا جاء في البيتين بكلمة 

" لو انَّه"ي شعره وصل ألف القطع، كما في ومن الضرورات التي وجدت ف             

 ) الكامل (                                              ]9[ :قولهفي " أنه " ةفقد وصل كلم

ولَـو انَّـه َأسـد يصـوُل بمخلَــبِ    يا حبـذَا فيـه مهاجمـةُ الـدجى -1

 ) كاملال (                             ]3[  : قولهو

ــِه -1 ــلَّ حقُوِق ــوفي أق ــاتَ ال تُ !ولَو ان ِجفْنَـك ال يجـفُّ بكَـاُؤه          هيه

 

 ) الكامل (                              ]122[  : وقوله

ولَو انَّه في الفَخْـر حلَّـى العاِطلَـا        سبقَ الظَّالم بها بزينَـِة لَيِلـِه -1

 

  ]17[  :قوله في لهمزة ياًء ، كماليها العمري إبدال امن الضرائر التي لجأ إو

 ) مجزوء الكامل(                   

ـــ -1 ــد دب القَِشي ــقُ قَ ر ِبرأِســـِه والصـــبح شَـــاِيبواُألفْ

 ." شايب" ياء في قوله إلى" شائب"فقد أبدل همزة 

 ) مجزوء الكامل (                ]17[   :قولهومن ذلك 

1- ــب ــوم عاِئ ــي الي ــن ذَا علَ م  ــب ــِد الحباي ــى فَقْ ــِدي علَ جو
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 ) الطويل ( ]148[  :قوله في مثل  القطع تخفيف همزةمن الضرورات التي لجأ إليها أيضاًو

1- كُلَّ النَّاِس فـي غَفَلَـاِتِهم كَأتْرـتُ ِبشَـاِني       سِييمـا ح وَأشْغَُل نفِسي

 

 ) الطويل (     ]90[   :قولهالمنصوبة ساكنة في ) المآقي(ات أنه جعل كلمة ومن الضرور

أغَص المآِقي مـدمعاً ثُـم مـدمعا       ولكنَّه شَوقٌ على القرِب والنّـوى -1

 

 ) الطويل (       ]148[   :قولهفي " هازئ"ومن الضرورات أيضاً أنه حذف همزة 

1- ا افتَرإذا م مِهييـمسبِح مبـانِ         بالصـوِه َأمجـاٍز فـي وكَِة هِلِضح
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 .األسلوب : المبحث الثالث 

 

 ومعنى هـذا    )1(.يعرف األسلوب بأوسع معانيه بأنه صفة من صفات الشخصية                

بأسلوبه الخاص وطريقته الشخصية، والفكرة التـي       " أن كل كاتب ال بد أن يكون معروفاً         

من ذاته لن تسمح لنفسها بأن تتشكل في قالب أسلوب لرجل آخر، وحتى لو قلد الكاتب                هي  

 )2(" .العظيم غيره، فإنه نظراً لمزاجه الخاص ال بد أن يدخل نفسه فيما قلد فيه

وتعد المحسنات البديعية أهم ما يميز أسلوب شعر العصر المملـوكي، فقـد تهافـت                

مـا  :" ، يقول ياسين األيوبي   ...ين ومقابلة واقتباس  الشعراء عليها من تورية وطباق وتضم     

من عصر أدبي شهد عناية بالغة بالمحسنات البديعية لدرجة اإلفراط كالعصر المملـوكي،             

وبتنا ال نقع على نص مكتـوب       ... ه  في استخدام البديع وتلوينه وتفريع    فقد تبارى الشعراء    

فيه ساطعة ال مفر منها، ألنها أصبحت       شعراً أم نثراً إال وضروب المحسنات البديعية بادية         

من مقومات الكتابة وبرهاناً على علو مرتبة صاحبها، وحجة ال تدفع في وجه من تصـدى                

 .)3(" لدراسة أدب العصر وتقويمه

ر البديعيـة، فهـو     بن فضـل اهللا العمـري بمعـزل عـن الصـو           ولم يكن ا              

يـة والجنـاس والمقابلـة      كغيره من شـعراء عصـره تولـع بهـا، فـأكثر مـن التور              

والتضمين والطباق وغيرها،وقد فاق الشاعر غيره في تـزيين شـعره، فالشـاعر أبـدع               

 ، فجـاءت المحسـنات البديعيـة مزينـة لقصـائده ومقطوعاتـه،              البـديع    في اسـتخدام  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .113 النقد األدبيأمين، أحمد، :  ينظر)1(

  . 114 نفسه )2(

  . 409 ق الشعر العربي في العصر المملوكيآفا )3(
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 :ومن الفنون البديعية التي برزت في شعره

 

 :التورية  -1

وهي أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجاز، أحدهما             "       

المعنى قريب وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر بعيد وداللة اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم              

البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريـد القريـب ولـيس                

 .)1("كذلك

فتهـافتوا   وقد كانت التورية من المحسنات البديعية التي أولع الشـعراء بهـا،                   

 وقد بلـغ مـن      )2(.عليها، وتباروا فيها، حتى اعتبروا اإلحسان فيها مقياس نبوغ وعبقرية         

امهم بها في القرنين السادس والسابع الهجريين أن تطورت حتى أصبحت مذهباً شعرياً             اهتم

يجب أن يتحلى به كل شاعر وناثر، وإال عد مقصراً، كل هذا دفع الشعراء إلـى اإلكثـار                  

 )3(.منها، حتى أصبحت غرضاً في ذاتها، يعمل الشاعر من أجلها شعوره وفكره

من الشعراء الذين اهتموا بالتورية وحفلت بها وقد كان ابن فضل اهللا العمري     

 )مجزوء الكامل(           ]16[ : قولهأشعارهم بشكل كبير جداً، من ذلك

ــِرِه -1 ــب فَجـ ــتُ ثَعلَـ َأكَــَل الثُّريــا وهــو الِعــب   ورأيـ

  

أراد و" حيوان من السباع المعروفـة    "إذ ذكر المعنى القريب     " ثعلب"التورية في كلمة         

 ".طرف الصبح"المعنى البعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 3/184 خزانة األدبة،  ابن حج)1(

  . 141األدب العربي في العصر المملوكي الفقي، محمد كامل، :  ينظر )2(

  .452 ، أدب الدول المتتابعةعمر موسىباشا، :  ينظر)3(
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 )مجزوء الكامل(         ]16[   :قولهفي كذلك  

ــال -1 ــوِس الِه ــى قَ ــر إل ــب وانْظُ ــبِح حاِجـ ــه للصـ ِل كأنَّـ

 ".مانع وساتر"وأراد المعنى البعيد " البواب"إذ ذكر المعنى القريب " حاجب"التورية في كلمة

 ) الطويل (             ]27[  :قوله كذلك في 

ــأِحن إلى الجرعاِء ِمن بطِْن وجرٍة -1 ــي منه ــفُوحويعِجبن ــاً وس با ر

وأراد المعنـى   " البطن خالف الظهر  " إذ ذكر المعنى القريب     " بطن"التورية في كلمة     

 " . الجوف والوسط"البعيد 

 ) البسيط (                ]49[   : قولهكذلك في

َأنْتَ التَِّقي، فماذا الخَـوفُ والحـذَر؟      وكيفَ تحذَر ِمن شَـيٍء تـزلُّ ِبـِه -1

وأراد المعنـى   " من التقوى والـورع   "إذ ذكر المعنى القريب     " التقي"التورية في كلمة     

 " . اسم الشخص الذي رثاه تقي الدين"البعيد 

 ) البسيط (                 ]95[: قولهكذلك في 

1- اِطفَـهعأهوى م نم بتُ في حِكرس تطوي الض ـرِح والحعلى التَّبِري ِقلُوع

2- ـمِن، قُلْتُ لَهيوِع العمِبد دا فَجقِ    ال تسألوا ما جرى ِمنْها    قالوـدعلـى ح 

ـ سواد العـين وقيـل خرزت     " نى القريب إذ ذكر المع  " حدق"التورية في كلمة      وأراد " اه

 " .م الجارية التي يتغزل بهااس"المعنى البعيد

 ) البسيط (                                                                ]103[   :قولهكذلك في  

1- طَــرم كُلُّــه ابــحــقَاِك سس ــاكيلَقَــدــةُ البعميرويــِك إلَّــا د سولَــي

وأراد " ما تذرفه عين الباكي   "، إذ ذكر المعنى القريب      " دمعة الباكي "التورية في عبارة     

 " . اسم كتابه"المعنى البعيد 

 .ن المتتبع لشعر العمري يجد أنه مليء بهذا اللون من المحسنات البديعيةوحقيقة ، فإ
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 : التضمين  -2

قسيم فتأتي به فـي آخـر شـعرك أو          و قصدك إلى البيت من الشعر أو ال       وه         

، أو هو أن يودع الشاعر في شعره بعض ما يستملحه من شعر غيره بيتاً تاماً، أو                 )1(أوسطه

 )2(.ن يمهد له بروابط متالئمة تجعله منسجماً مع ما قبله وما بعدهنصفه، أو ربعه، بعد أ

ويرى ابن حجة أن أحسن التضمين ما صرف البيت عن معناه األصلي ليالئم                       

 إذا كان المعنى في غرض جديد غير الغرض الذي وضع ألجلـه،             ةالمعنى الجديد، خاص  

 )3(.  وصدره عجزاًويجوز عكس البيت المضمن بأن يجعل عجزه صدراً

 النوع مـن الفنـون البديعيـة فـي     وقد أكثر شعراء العصر المملوكي من هذا             

 )4(. ارهم، ولم يقتصر ذلك على الشعر فقط، بل تعداه إلى النثر أيضاًأشع

ر قد ضمن شعره الكثير      العمري نجد أن الشاع     ابن فضل اهللا    شعر       وبالنظر إلى  

 الذي يجعلنا نؤكد أن الشاعر كان يتمتع بثقافـة وخبـرة واسـعة،              ار غيره، األمر  من أشع 

ودراية بالشعر والشعراء، وكان من المطلعين على نتاج السابقين، المستنشـقين لرحيقـه،             

القاطفين من زهوره ليضعونها في حدائق أشعارهم ، فقد ضمن من شعر البحتري، وابـن               

 .زيدون، والشريف الرضي، والفرزدق، وغيرهم

والعمري ال يكتفي بأخذ الشطر المضمن بتناسق وانسجام في أبياته، بل غالبـاً                     

 .ما يعمد إلى أحسن التضمين، وذلك بصرفه عن معناه األصلي لـيالئم المعنـى الجديـد               

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 249البديع في نقد الشعر ، ابن منقذ، أسامة، 2/720 العمدةابن رشيق، :  ينظر)1(

  . 177 دراسات في أدب مصر اإلسالميةالغباري، عوض، :  ينظر)2(

  . 21-4/19 خزانة األدب:  ينظر)3(

 األدب العربي وتاريخه في األندلس والمغرب والشرق من انقضاء خالفةمصطفى، محمود، :  ينظر )4(

  . 3/255  بغداد إلى أيامنا الحاضرة    
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                           ]49[ : في رثاء ابن تيميةقوله" صلياأل"ومن صرفه للشطر المضمن عن معناه  

 )البسيط(                                                                              

كالهمــا ِمنْــك ال يبقــى لَــه َأثَــرحاشاك ِمن شُبٍه فيها وِمـن شَـبٍه -1

)وما عليك، إذا لـم تَفْهـِم البقَـر        (ك في البحِث أن تبدي غواِمضهعلي -2

 

فهو يشير إلى أولئك الذين ال يفهمون الدور الذي يقوم به ابن تيميـة إلعـالء                        

راية الحق والبحث في األمور بشكل دقيق، وهذا الشطر مضمن من بيت للبحتري يتحـدث               

        م الشعر وقدرته الفائقة في ذلـك والتـي ال يقـدرها الـبعض             فيه عن دور الشاعر في نظ     

 )البسيط(                          : )1(فيقول 

وما علَـي لَهـم أن تَفْهـم البقَـر         علَي نَحتُ القَوافي ِمـن مقَاِطِعهـا -1

 

 )البسيط(                ]74[ :فيقولوقد يلجأ العمري إلى التصريح بتضمينه هذا ، 

وسوفَ البـين يـنْعِكس    ) ِبنْتُم وبنَّا (قَوُل ابن زيدون ِمن حر الصبابِة في -1

 

 )البسيط(                      : )2( ابن زيدون قولفهذا مأخوذ من 

ــتْ مآِقِبنْتُم وبنَّـا فمـا ابتلَّـتْ جواِنحنَـا -1 ــيكم وال جفَّ ــوقاً إل ــاش ينَ

 

 )البسيط(                 ]103[   :قولهومن صرفه للشطر المضمن عن معناه الحقيقي 

ــا -1 ــفَ حالَتُنَ كَي مثيهــد ح مهــور للشَّـاكي      (قُب شْـكُوطَـفَ المما عبفَر(

2- ــِنِهميب ــِت ِمنَّــا قلوبــاً يــوميعر)     رم القَلْـب أن ِنِك اليومهـاكِ ِليع(

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/955 الديوان) 1(

  . 10 الديوان )2(    
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3- طَـرم كُلُّـه ـقَاِك سـحابيرويِك إلّا دمعـةُ البـاكي      (لقد س وليس(

 

 : )1(قولهعرين، األول الشريف المرتضى وذلك في افهذه األبيات مضمنة من شعر ش

 ) البسيط (                  

وربمـا عطَــفَ المشْــكُو للشَّــاِكي فَقُلْتُ والقَوُل قَد يشْفي َأخَا شَجٍن -1

  

  )البسيط  (             :)2( قولهوالثاني الشريف الرضي وذلك في 

ِليهِنِك اليـوم أن القَلْـب مرعـاكِ       يا ظَبيةَ الباِن تَرعى في خَماِئلـِه -1

وليس يرويِك إلّا مـدمعي البـاِكي      نـدِك مبـذُوٌل ِلشَـاِرِبِهالماء عِ  -2

 

يف ونالحظ كيف أن الشاعر حول المعنى والموضوع من غزل في شعر الشر                    

 .  شعر باللوعة والحزن لفراقهم وموتهم وبعدهم عنه الرضي إلى حديث عن أولئك الذين

                   مـن الرسـول صـلى اهللا عليـه           فـي التقـرب    قولـه ومن جمـال تضـمينه           

 ) البسيط  (]106[ :وسلم  

1- مهـدعِع بمالد لَـلِ       (وِخفْتُ إلّا انِْسكَابالب ا خوفي ِمـنأنا الغَريقُ فم(

 

 ) البسيط (            :)3( المتنبي قولفقد ضمنه من 

أنا الغريقُ فما خـوفي ِمـن البلَـلِ        هَألْممتُ بالعتِْب لم أحـذَر مواِقعـ -1

 ) المتقارب (                   ]125[ :ومن تضمينه أيضاً قوله   

ــي -1 ــا أنَّن ــي ظَنِّه ــي وف بما لَسـتُ أمِلـك صـبراً جمـيال        جفَتْن

 ــــــــــــــــــــــــــــ
       .2/373الديوان  )1(
      .2/93الديوان  )2(
  .3/76 الديوان )3(
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ــيال  (وزادت علــــي ِبهجراِنهــــا -1 ــيالً قل ــلُو قل الس بــد )فَ

 

 ) المتقارب (                 :      )1(ورمنصالدولة ء فهو مضمن من قول الشاعر بها

ــراعةً -1 ــِك ضـ ــا رأيتُـ ــيال  ولَمـ ــاالً جم ــداع مق ــِزيِن الِخ تُ

2- تُ عــلَّي تَســد ــن ال ُأِري ــِك ِبم فَــدب الســلُو قلــيالً قلــيال   نْ

 

 ) البسيط (                                          ]134[ : قوله  ومن تضمينه أيضاً    

1- تَـهرِهج المختار هذا الّذي يشكُر)      مـروالِحـلُّ والح والبيتُ يعرفُـه(

 

 ) البسيط (                                      :    )2( ق الفرزدقولفهو مضمن من 

1- طَْأتَـهو هذا الّذي تعرفُ البطحاءمــروالِحــلُّ والح والبيــتُ يعرفُــه

 

 ) البسيط (                     ]106[  :كقوله،  من بيت شعريوقد يضمن الشاعر جزئية

)بـال ريـٍب وال عجـلِ      (ثواه ليالً   مسرى إلى اُألفُِق األعلى وعاد إلى -1

 

 ) البسيط (   :                   )3(   فالشطر الثاني نلمح فيه قول األعشى في معلقته 

مر السـحابِة ال ريـثٌ وال عجـلُ        كأن ِمشْيتَها ِمن بيـِت جارِتهـا -1

 ) الكامل (                      ]179[ :في قوله  وقد يضمن الشاعر شطرة البيت  كما

ــِه -1 ــر ِب ــبح المني ــُل والص ــ(اللَّي سا حعمــا اســتَج اِن لمــد )نَاِض

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/163 فوات الوفياتي ، تبلكا )1(

  .2/178 الديوان )2(

  .217 الديوان )3(
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 )الكامل(:                            )1(ص الخزاعي شي مضمن من قول أبي ال   فهذا

ــد ِضداِن لمـا اسـتجمعا حسـنَاً  -1 الض ــنَه ــر حس ــد يظه والض

 

 )الكامل(         ]40[  : في قوله  يضمن قول الخزاعي كلهفي موقع آخر ثم نجد العمري

1- هشْـِبهي لَـقَ لـيسِكبتُ َأبرو لوــد ــبح إذا يبـ ــٌل وال صـ يـ

ــد ِضداِن لما اسـتجمعا حسـنَاً( -2 الض ســنَهح ــر ــد يظه والض(

 

     ]176[ : في بيت يسبقه قولهة إلى تضمينه جزئيةضاف باإلومن تضمينه للبيت كامالً       

 )الوافر(                                                                                            

ــرج )لَعلِّـي(قَلْبي)ُأعلُِّل بالمنَى( -1 ــي (ُأفَ ــم عنِّ ــاني اله )باألم

ــي  وأعلَم أن وصـلَِك ال يرجـى( -2 ــن التَّمنِّ ــلَّ ِم ــن ال َأقَ )ولك

 

 )الوافر(                       : )2(فعندما نقرأ قول أبي الفتح البستي نجده يقول        

1- لِّـينَى روحـي لَعلُِّل بـالمنِّـــيُأعع ـــمباألمـــاني اله حُأرو

ــي   وأعلَم َأن وصـلَِك ال يرجـى -2 ــن التَّمنِّ ــلَّ ِم ــن ال أقَ ولك

 

 .معظم كلمات البيت األول أنه ضمن البيت الثاني كله وفهنا نالحظ  

 بعض أبياته الشعرية وخاصة أبيات المقطوعات بكالم قان العمري يسبوقد ك            

 عن مضمون هذه األبيات ومناسبتها، وقد وجدت له في هذا الكالم ما هو  فيهمنثور يعبر

ونمت ليلة وجفني موثق بوساده، قلق على :" مضمن من شعر شعراء آخرين، من ذلك قوله

  . .... " ) صم جندلأمراس كتان إلىبوالثريا قد علقت (، هوساد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .138 الديوان )1(     
  .4/229النجوم الزاهرة ، ابن تغري بردي ) 2( 
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 : )1(القيس مضمن من قول امرئ" م جندللثريا قد علقت بأمراس كتان إلى صوا"فقوله  

 )الطويل(                        

بأمراِس ِكتَّـاٍن إلـى صـم جنْـدلِ        تْ في مصـامهاكََأن الثُّريا علِّقَ -1

 

ن الشاعر من شعر غيره، وهذا      ي تضم  في وحقيقة فإن المتتبع لشعر العمري يجد كثرة            

 .ته وثقافته الواسعة وإلمامه بالشعر على مختلف العصورعيدل على برا

 

 

 : الطباق -3

، أو الجمع بـين     )2(د والبياض اجمع بين السو  ده، كال         هو الجمع بين الشيء وض     

 )3(.المتضادين مع مراعاة التقابل، فال تجيء باسم مع فعل وال بفعل مع اسم

كثر منه، وقد وجـد عنـده       ري بالطباق، وأحسن في استخدامه، وأ     موقد اهتم الع             

 : نوعان منه

 ، )4(ا ، وكل منهما مثبتوهو أن يجمع بين لفظين تضاد معناهم: ق اإليجاباطب : األول

 )الطويل(                      ]7[: ومثال ذلك في شعر العمري قوله  

ـ  علـى    بعـدي وآٍه على   فآٍههجرتُم زماناً ثم شَطَّ مـزاركُم -1 يقرب

 

 "بعدي"و " قربي"فهنا طابق الشاعر بين كلمتي

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   .117 الديوان )1(

  . 316 الصناعتينالعسكري، :  ينظر)2(

  . 200حسن التوسل إلى صناعة الترسل محمود، شهاب الدين، :  ينظر)3(

  . 2/568 الكافي في علوم البالغة العربيةالعاكوب، عيسى، وآخر ، :  ينظر)4(
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 )البسيط(                      ]49[ :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله

أهُل الزماِن، وهذا البدو والحضـر      الالتـي تَجنَّبهـايا قَـاِمع الِبـدِع -1

 " الحضر"و " البدو"فهنا طابق الشاعر بين كلمتي  

  

 )الكامل(                      ]122[: ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله

ــاِئال  ملََأتْ ِبِه كُلَّ الفَضـاِء فـال يـرى -1 اً أو ســد ــاً جاِم ــا لُجينَ إلّ

 " . سائال"و" جامداً"فهنا طابق الشاعر بين كلمتي  

 

 )الكامل(                     ]179[: قولهومن أمثلة ذلك أيضاً 

ــِه -1 ــر ِب ــبح المني ــُل والص ــتَجمعا حســ اللَّي ــا اس اِن لَمــد نَاِض

 " . الصبح"و" الليل"فهنا طابق الشاعر بين كلمتي  

 

 )الطويل(                          ]7[ :قوله اًً أيضومن أمثلة ذلك

إلى أن تَغَربتُم فَفَاض ِمـن الغَـربِ       وال كان شَرقُ الدمِع ِمن طَبِع مقْلَتي -1

 ." الغرب " و " الشرق " فهنا طابق الشاعر بين كلمتي  

 

ما مثبت واآلخر منفي، وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد ، أحده: طباق السلب : الثاني

 )الكامل(   ]178[:  ومن أمثلته في شعر العمري قوله  )1(. أو أحدهما أمر واآلخر نهي 

!كَرماً، ولواله لمـا سـن الِقـرى       هذا الّذي سـن الِقـرى ِلضـيوِفِه -1

 " لما سن" و  "سن  "فهنا طابق بين 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2/568 الكافي في علوم البالغة العربيةوآخر،  عيسى، ،بالعاكو: ر ينظ)1(
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 )الكامل(                                                ]9[  :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله  

ــذْهبِ والشَّمس قد همتْ لتذهب رهبةً -1 ــم تَ ــا لَ ــتْ لَنَ ِقيــا ب لكنّه

 " . لم تذهب"و " تذهب"فهنا طابق بين   

 

 )الكامل(               ]9[ :أيضاً قوله   ومن أمثلة ذلك

1- قْتَـربي لم الفراقُ فليته ببِ قَرــر ــم تَقْ ــه ل ــتَ مطي ــا ولي ِمنَّ

 

 " . ربلم يقت" و " قرب"طابق الشاعر بين فهنا  

 

 )مجزوء الكامل(             ]17[ :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله

ــ -1 مىزــر للس ــب ــب  وا الركاِئ ــوا الركَاِئ مــتَ ال ز ــا لَي ي

 

 " زموا ال "و " زموا"فهنا طابق الشاعر بين  

 

 )الكامل(                   ]23[ :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله  

عِلــقَ الحبــال فمــا لَــه ال يفِْلــتُعهدي بقلبي وهو يفِْلتُ كُلَّمـا -1

 

 ".ال يفلت"و " يفلت"ا طابق الشاعر بين فهن    

 )الكامل(                   ]110[ :قولهومن أمثلة ذلك أيضاً 

ــلِ حملَتْ ِبِه لَيستْ تُِحس ِبحمِلـِه -1 ــم تَحِم ــا لَ ــٍة فَكَأنَّه ــن ِخفَّ ِم

 " .لم تحمل"و " حملت"فهنا طابق الشاعر يبن    
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 : المقابلة  -4

ن متوافقين، أو عدة معان متوافقة، ثم يؤتى بمقابالت على يوهو أن يؤتى بمعني            

  )1( .ترتيبها، وتكون المقابلة من حيث عدد المتقابالت

 

 ) الوافر (                    ]19[ :قولهومن أمثلة ذلك أيضاً 

ــكٍْر -1 ــِل شُ ــانع ِبقَلي ــي ق فقْل لـي مـا ِلكُثْـِر الـذَّم أوجـب          وإنِّ

 " . شكر وذم "و " قليل وكثر"فهنا جاءت المقابلة في  

 

 ) البسيط (                     ]106[ :قولهومن أمثلة ذلك أيضاً 

وباء باإلثِْم أهـُل الـرأِي والجـدلِ       فَفَاز بالصدِق والتَّصديِق طاِئفَةٌ -1

  

 " . الصدق واإلثم"و " فاز وباء"فهنا جاءت المقابلة في 

 

 )الرجز(                                                  ]180[ :قولهأيضاً  ومن أمثلة ذلك

1- ـاِفرالس احـبالص ا ِمنْهدا بلم   ــاِفر ــَل الك ــُل فقي الَّلي ــتَّر تَس

 

 " .السافر والكافر " و " الصباح والليل " و " بدا وتستر "فهنا جاءت المقابلة في 

 )الخفيف (                                                                         ]114[ :قوله  أيضاًومن أمثلة ذلك

 

1- لُـهـى َأجانْقَضُل وانتهى الّلي  ــه ــي حلَلُ ــبح تَزدِه ا الصــد بو

 " . بحالليل والص"و " انتهى وانقضى وكلمة بدا"فهنا جاءت المقابلة في  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .2/570الكافي في علوم البالغة العربية العاكوب، عيسى، وآخر، :  ينظر)1(
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  : الجناس -5 

 
وهو الذي يكون تركيب حروف ألفاظه من جنس واحد وحقيقته أن يكون اللفظ                      

،  ومعنوي  ، لفظي: و نوعان    وه )1(.اللفظ المشترك : واحداً والمعنى مختلفاً، وعلى هذا فإنه     

. تام وناقص أو غير تام      :واألول ما تشابهت فيه الكلمتان لفظاً، واختلفتا معنى، وهو قسمان         

  )2(.والتام ما اتفق فيه اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها وترتيبها

، وهـو   ن ذلك جناس التحريف   أنواعه المختلفة، م  بوقد كثر الجناس في شعر العمري             

" الـنَّفْس " كما في لفظتـي      )3( ركناه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات        ما اتفق 

 )البسيط(      ]73[ : قولهفي " النَّفَس"و

1- كَـهارتَد ـرله نَص ننَينى إلى النَّفِْس في أدنى من النَّفَِسوفي حأد 

 

 )الكامل(                 ]9[  :قوله في " و المذْهب" المذِْهب"وكذلك في لفظتي 

والركب ممتد الخطا فـي المـذْهبِ      جنَحتْ إلي مع األصيِل المذِْهِب -1

 

 )السريع(                ]47[  : قولهفي " الزهر"و " الزُّهر"وكذلك في لفظتي 

ــذي -1 ــا الّ ِم فأمــالنَّج ــع ب ــِر أو  تَطلُ هــح الز ــي مطم ــِرف هالز

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .415 آفاق الشعر العربي في العصر المملوكياأليوبي، ياسين،  : ينظر)1(    

  . 320-318 اإليضاحالقزويني، :  ينظر)2(

  . 443-1/441 خزانة األدبابن حجة، :  ينظر )3(
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 المطرف، وهو ما زاد أحد      ومن أنواع الجناس التي لجأ إليها الشاعر الجناس                    

                   " ىأبـد "و" بـدا "، كما في لفظتي )1(في طرفه األول كانت الزيادة ركنيه على اآلخر حرفاً و  

 )البسيط(                                                                              ]5[  : قولهفي 

يا راكب البحِر حدثْ عـن عجاِئِبـهِ        لَنَـا خَبـراًبدا الهالُل وما أبـدى -1

 

 " .بدا"فهنا زاد الهمزة في الطرف األول من الكلمة 

 )الكامل(       ]155[  : قولهومن ذلك 

ــيج الحز فَلَــوى وضــن بهــا علــي ومــا -1 هو ــي ــوى علَ ــاألْ نَ

  

 "لوى"ألول من كلمة فهنا أيضاً زاد الهمزة في الطرف ا

ومن الجناس غير التام جناس الالحق، وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير                       

 )البسيط(            ]12[   :قولهفي " حبب و سبب"ا في كلمتي مك، )2(مخرجه

بكأِس راٍح علَـى علْياِئهـا حبـب       ِهللا حســن زرافَــاٍت ُأشَــبهها -1

إلى السماِء ِبها مـا عاقَهـا سـبب         علَى الخَلِْق هاِديها فَلَو طَلَعتْيملَى -2

 

 )المتقارب( ]18[  : قولهفي " رهب و ذهب ووهب ولهب:"وكذلك بين الكلمات التالية   

 

ــب وكــأس المــداِم علينــا تَطُــوفُ -1 ــافيٍة كاللَّهـ ــراء صـ بحمـ

ــين رهبا -2 ــةٌ بـ ــامبتَّلَـ ــب ِنهـ هــانَا ر ــي حشَ ــا ف ِلألحاِظه

كَصــبٍح أطــلَّ ولَيــٍل ذَهــب   مسيحيةٌ طلَعـتْ فـي المسـوِح -3

ــبوقَد غَاب عنَّـا ِعيـان الرقيـِب 4-0 هو ــد ــان بمــا قَ مالز ــاد وج

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/437 خزانة األدبابن حجة،  : ينظر)1(

  . 1/414 نفسه:  ينظر)2(
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 )مجزوء الكامل(            ]17[  : قولهفي " وائبش والنالشوائ"وكذلك بين  

 

ــل ال -1 ــوض اللَّي ــن يخ ــا م ي  ــواِئب ــوائن والشَّ ــى الشَّ يخش

2- فـــاتن رـــمواللَّيـــُل س  اِئبــذَّو ــِف ال ــى الكَِت ــى عل ألق

 

يضاً الجناس المضارع وهو ما أبدل أحد ركنيه        ومن الجناس الذي استخدمه أ              

                   " القلــل والكلــل" ، كإبــدال القــاف بالكــاف فــي كلمتــي )1(حــرف مــن مخرجــه

 )البسيط(                                                            ]106[ :قولهفي 

حتَّى عال للعلى في أشـرِف القُلَـلِ       ثُم ارتَقَى فَوقَ ما قَد حازه صِعداً -1

 فاقَتْ مدى الكُلِّ فوقَ الحجِب والكُلَِلعال على األنبياِء الكُـلِّ مرتَبـةً -2

 

 )البسيط(          ]106[ : قولهفي " البلل والملل"وكذلك إبدال الباء بالميم في كلمتي     

1- ِع بمالد ِخفْتُ إلّا انِْسكَابومهـدلَـلِ        عالب ا خـوِفي ِمـنأنا الغَريقُ فم

2- ــه ــونَيِن ِملَّتُ ــيد الك س ــد حملَــِلمــِه المةٌ فــي أوجكأنَّهــا غُــر

     

كما أننا نجد له الجناس التام المماثل، وهو ما تماثل ركناه واتفقا لفظـاً واختلفـا                         

 )مجزوء الكامل(               ]17[ :قوله، في "ائبذائب وذ"كما في الكلمتين ،)1(معنى

ــب  َأحشـــاُؤه لَهـــب الوقُـــو -1 ــِن ذَاِئ ــي الجف ــه ف عمدِد و

2- ــر ــن تطي ــا م ــهي ــا ب ــب  الرك ــدو ذَاِئ ــي ال ــيرها ف سو ب

 

 ) رجزال (                    ]51[   :قولهفي " الناصر والناصر"كذلك في الكلمتين و

 

1- وفــاِئز وحــاِفظٌ وظــاِفر ــر ــك النّاِص ليالم ــم ــد ثُ وعاِض

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1/414 خزانة األدبابن حجة، :  ينظر)1(
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ــراً -2 ــه مستَنِْص ــوه مثلَ فَلقَّب  فهــذا النّاِصــر جــد إن وذاك

 

 )الرجز(                      ]51[   :قولهفي " آمر واآلمر " وكذلك في الكلمتين 

ــر  وبعده المستَنِْصر النَّاِئي الّـذي -1 ــاء اآلِم ــتَعٍل وج سم ــاله ت

2- ــه بر ــاه ــتَكٍْف كف سم ــام ــر وق ــاٍه آِم ــافُ ن ــا يخَ ــع م جمي

  

 يجـد  من هنا نجد أن الشاعر قد اهتم بهذا الفن، فكثر في شعره، والمتتبع لشـعره ال                     

 .قصيدة أو مقطوعة تخلو منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 :االقتباس -6

، سواء أكان   )1( من مظاهر تأثر الشعراء بالتراث األدبي       مظهراً يعد االقتباس           

 أم كالم العرب، وقد برز االقتبـاس مـن          ةيفاالقتباس من القرآن الكريم أم األحاديث الشر      

صـص القـرآن، أو باسـتخدام       قرآنية أو إلى قصة من ق     آية  القرآن في اإلشارة إلى معنى      

 )السريع(           ]47[  :قولهمن تأثره بالقرآن الكريم ألفاظه، و

ــماً بالغــاً -1 تُ منــه قَســمــرِ َأقْس ــل إذا يسـ ــالفَجِر واللّيـ بـ

 

 .)2( ﴾والَّليِل إذَا يسِر* والشفِْع والْوتِر*ولَياٍل عشٍر * والْفَجِر﴿ير إلى قوله تعالى فهنا يش  

  

 )البسيط(                       ]49[  :  قولهومن ذلك أيضاً

ــي وال َأذَر يا واحداً لستُ أستَثْني ِبِه أحداً -1 ــاِم، وال ُأبِق ــن األن ِم

 

 .  )3( ﴾لَواحةٌ لِّلبشِر*  لَا تبِقي ولَا تذَر﴿ إلى قوله تعالى فهنا يشير 

 )الخفيف(                        ]60[  : قولهومن ذلك 

1- ـاِن أنَاسـيهالر تْنَا يـومىوَأرــكَار ِبس ــم ــا ه ــكَارى وم س ي

وما هم ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اِهللا    وترى اْلناس سكَارى  ﴿فهنا يشير إلى قوله تعالى  

ِديد4( ﴾ ش( . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .419،اه ، رسالة دكتوراتجاهات الشعر العربي، الصايغ، هنرييت:  ينظر)1(

  .4-1 :  الفجر )2(

  .29 -28  : المدثر)3(

 .2  :الحج )4(
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 )المجتث(               ]117[   :قولهومن ذلك أيضاً 

ــا -1 ــذَار فَقُلْنَــ ــلُ  حــــوى العــ ــلٌّ ظَليــ ــر وِظــ نَهــ

لَّا ظَِليٍل ولَاَ يغِني ِمن * انطَِلقُواْ ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث شعٍب  ﴿فهنا يشير إلى قوله تعالى 

 .  )1 (﴾اللَّهِب 

 عليه ومن القصص القرآنية التي أشار إليها الشاعر في شعره قصة سيدنا يوسف 

 )البسيط(                       ]49[: قولهالسالم، في 

ِمنْهم مضرةُ أقـواٍم وكـم هِجـروا       تأس باألنبياِء الطُّهـِر كـم بلَغَـتْ -1

ِلمن يكابـد مـا يلقـى ويصـطبر        في يوسٍف في دخوِل السجِن منْقَبةٌ -2

واهللا يعِقــب تأييــداً وينتصــر  لُـوا لمـدىما ُأهِملُوا أبداً، بْل ُأمِه -3

 

 )البسيط(             ]49[   :قولهوقصة سيدنا موسى عليه السالم، في      

كفعل فرعون مع موسى لتعتبروا ؟     مـًألهلّا جمعتُم لـه مـن قـومكم -1

 

 )طالبسي(                   ]106[   :قولهوقصة اإلسراء والمعراج، في  

فيها لرؤيِة ما أعيـا علـى المقَـلِ        تاه جبريُل تحـتَ اللَّيـِل يوِقظُـهآ -1

أعلى الطِّباِق ولم يطْلُب ولَـم يسـلِ       فقام ثم امتطى ظهر البـراِق إلـى -2

مثْواه لـيالً بـال ريـٍب وال عجـلِ         سرى إلى اُألفُِق األعلَى وعاد إلـى -3

ــلَّإلى المسِجِد األقصـى وأم ِبـِهأتى   -4 ــالتَّكُ ــين ب ــِلالنَّبي مِف والعكلي

 

 )البسيط(             ]49[:  قولهأللفاظ الحديث والفقه أثر في شعره، من ذلك كذلك كان 

َأعنْك تُحفَظُ زلَّـاتٌ كمـا ذَكَـروا؟       يا عالماً بنقُـوِل الِفقْـِه أجمِعهـا -1

أهُل الزماِن، وهذا البدو والحضـر     ع الِبـدِع الالتـي تَجنَّبهـايا قَامِ  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .31 – 30  : المرسالت)1(
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 )البسيط(                 ]49[  : وقوله

له الثَّواب على الحالَيِن، ال الـوزر      ومن يكون على التَّحقيِق مجتهداً -1

سِئلْتَ تعِرفُ ما تـأتي ومـا تَـذَر         تكُــن بأحاديــِث النَّبــي إذاألــم -2

       فهنا نالحظ استخدامه لفظة الفقه في المجموعة الشعرية األولى ، واستخدامه لفظتي            

التحقيق واالجتهاد في المجموعة الشعرية الثانية مما يوضح أثر ألفاظ الحديث والفقه فـي              

 . شعره 

 )البسيط(    ]68[ :قولهال أثر في شعره، من ذلك كذلك كان لألمث

علي حتّى يعـود القـارظُ العنَـِزي       وليتني لم أعد ِمن سفْرٍة كَتَبـتْ -1

 .)1("إذا ما القارظ العنزي آبا " فهذا يشير إلى المثل القائل  

 )الطويل(                      ]7[  : قوله الكتابية أثر في شعره، من ذلك كذلك كان لثقافته

1- ـهميعج ـرورالس عاد تُمدع ــِبلَِئن ــاِئِل والكُتْ ســا فمــالي بالر وإلّ

 

 )السريع(                         ]67[: وقوله

1- ــه ــالَى لَ ــه تع ــَل اللَ كَم ــد ــار  مالقَ ــطٍّ َأنَ ــِن بخ سالح ــس ِب

 

 )السريع(                     ]170[   :وقوله

ــوءتَاهقُلْتُ ألقالمـي اكتُبـي وانْطُِقـي -1 ــالم واسـ ــِت األقـ فقالَـ

ــن حزِنهــا -2 ــن ِم ــقَِّت األلْس ــدواهوشُ ــه ال جو ــود اســتْ و وولْولَ

الخـط ،   :          ففي هذين البيتين استخدم الشاعر ألفاظاً لها عالقة بالكتابـة ، منهـا              

 . م ، والدواه واألقال

 ــــــــــــــــــــــــــــ
،  يضرب مثالً للغائب ال يرجى إيابه والقـارظ همـا قارظـان األول منهمـا يـذْكُر بـن عنـزة                       )1(

: ينظـر  . رهم بن عامر العنزي ذهب يطلب القرظ فلـم يرجـع ولـم يعـرف لـه خبـر          والثاني
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  )مجزوء الكامل(    ]17[   : قولهمن أثر ثقافته النحوية في شعره ،و

ــو -1 ــنْهم الطُّلُـ ــبح مـ ــب والصـ ــاِل غاِئ ــي الح ــٍر ف ِع كَحاِض

 

 )البسيط(                       ]49[  : وقوله

ــع أيضــاً إنَّــهإن يرفَعوهم جميعـاً رفْـع مبتَـدٍإ -1 ــه الرفْ ــرفَحقُّ خَب 

 

 )البسيط(                       ]69[  : وقوله

ــراز  خَلَطْتُ بالصاِب فيه األري فاختَلَطَا -1 ــِز إف ــذَّر للتَّميي ــى تَع حتّ

 

 )البسيط(                          ]134[ :وقوله

 المفْـرد العلَـم    في ذا وهذا ينَـادى    يا طالب الِعلِْم في الفَنَّـيِن مجتَِهـداً -1

       فهنا استخدم ألفاظ المبتدأ ، والخبر ، والرفع ، والتمييز ، والمفرد العلم ، وهي مـن                 

 .   األلفاظ النحوية 

 )البسيط(              ]106[   :قولهومن أثر ثقافته البالغية 

لَم يطْلُب ولَـم يسـلِ     أعلى الطِّباِق و  فَقَام ثُم امتَطَى ظَهر البـراِق إلـى -1

 

 )مجزوء الرمل(                    ]145[  :وقوله

ــارى -1 ــيس يبــ ــه لَــ ــانِ فَلَــ ــاٍن أو بيــ ــي بنَــ فــ

 

 )الوافر(                 ]175[ :وقوله

ــاِبغَاتٌ -1 س ــيهم ــي ف النَّه ــاض ــأف ــ تَ ايــشَ النِّه ــأس ال تخ الب دار

 الطباق ، والبيان ، والنهي ، من األلفاظ التي تدخل في علم البالغة ممـا                     فألفاظ  

 .يدل على تأثر الشاعر بها في شعره 
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 )البسيط(             ]69[  :قوله ومن أثر ثقافته العروضية 

1- عرفُ ِمني في القوافي القَفْز كَّنمم        ِمنْـه تْـهووِرِه مـا حدص ـازجَأع

 )السريع(                                                                      ]77[:  وقوله 

ــدينار منْقُــوشُأكـــِرم بـــديناٍر لَـــه كَاِمـــٍل -1 ــِن وال سفــي الح

 

 )البسيط(                                        ]73[  : وقوله

 سـوى فَـرسِ    غَير الدماِء وال طَود   لَـهفي كلِّ موِقِف حرٍب ال بِسـيطَ -1

القـوافي ، واألعجـاز ، والكامـل ،         :   فهنا استخدم ألفاظ لها عالقة بالعروض ، منهـا          

 .والبسيط

 

 : الحوار  -7

وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحـديث بينـه وبـين                       

  . )1(تغيره، إما في بيت واحد أو في أبيا

 )الطويل(  ]35[   :قوله األسلوب في شعر العمري وشاع، من ذلك اوقد كثر هذ 

1- ـاِرضع بـدِن والهيكَـالع تُهقَــاديأِحبلَــذُّ علــى عينَــي لذيــذُ ري

دعوني وعينـاً كُحلـتْ ِبسـواِدي       بـل:استَِسلُّوا بالعذَاِر فَقُلْتُ:وقَالوا -2

 . ذين البيتين نجد حواراً أقامه الشاعر بينه وبين الناصحين له العارفين بقصته    ففي ه

 )الرمل(                           ]70[  :وقوله

ــدما -1 ــِدي بع جو دــد ج ــاِدن ِصرتُ شيخاً ليس ترضاني العجـوز     شَ

 شــيء ال يجــوزغَيــر هــذَا، ذاكقُـْل:جاِوز ِلي متَاعي، قـال: قُلتُ -2

 .   هنا استخدم الشاعر أسلوب الحوار بينه وبين الحبيب الذي أتعبه وأرهقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 144



 )الكامل(                        ]76[   :وقوله 

ــيس قــالوا قَضــى قَجلــيس قُلْــتُ -1 ــم قَجل كُلُّه ــع مأج ــاس النَّ

  هنا جرى حوار بين الشاعر والناس الذين أخبروه عن موت جاره قجليس ، وجاء الحوار 

 .ليبين مدى األسى والحزن الذي ألم بالشاعر

 )السريع(                      ]99[   :وقوله

1- دـوأس هرشَـع ـنم ــلْ يقوُل ِليــِل بقُ كَاللَّيــا فَــرمنَهيب 

2- ضـيأب ـههجو نم ِبيقُلْتُ وــي ــاَل ِل ــقُّ : فق ــو الح ــذا ه ه

 .    وهنا أجرى الشاعر حواراً بينه وبين محبوبه الجميل الساحر ليؤكد مدى االفتنان به 

 )الكامل(              ]104[ :يقولوأجمل من ذلك الحوار الذي يجريه الشاعر مع عينه،  

لَما نَظَـرتُ لَـه وأنْـِت المشْـتَكَى        يا عين أنِْت شَِكيتي فـي حبـِه -1

لَو كَان دمِعي البحـر أفنـاه البكَـا        قَالَتْ علَيك بـأدمِعي فَأجبتُهـا -2

 

 )السريع(                   ]170[    :يقولويتفنن الشاعر في حواره مع الجمادات،  

1- انطُِقـياكتُبـي و قُلْتُ ِلأقْالِميتَاهءــو ــالم واسـ ــِت األقـ فَقَالَـ

    هذا الحوار يؤكد الموهبة التي كان يتمتع بها الشاعر ، فقد لجأ فيه إلى عملية 

 .التشخيص ، فأنطق أقالمه وأدواته 
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 :التكرار -8

 ة التي كان يتمتع بها العمري، إال      على الرغم من الثروة اللغوية الواسعة والعميق             

أن هذه الثروة تتضاءل، وال تجود عليه ذاكرته فيلجأ إلى التكرار، وقد يكرر العمري فـي                

 )الكامل(              ]40[   : قولهشعره شطراً بأكمله كما في

ــا اســتَجمعا حســناً -1 اِن لَمِضــد  ــد الض ــنَه سح ــر ــد يظِه والض

    

 )الكامل(      ]179[: -وهو بيت مضمن- لسابقا مكرراً الشطر األول من البيت وقوله

ــِه -1 ــر ِب ــبح المني ــُل والص ــنَا اللَّي ســتجمعا ح ــا اس اِن لمــد ِض

           

  ]9[  :قولهفي " هذا رسول اهللا"وكثيراً ما يلجأ إلى تكرار عبارة معينة كتكرار عبارة 

 )لكاملا(           

تَِجدوا النَّواَل الجم والخُلُـقَ األبـي       ِجـدوا نَحـوه ،هذا رسوُل اهللا -1

هذا النّقـي الجيـِب هـذا مطلبـي         هـذا أحمـد ،هذا رسـوُل اهللا -2

 ممـا   – صلى اهللا عليه وسـلم       –ففي هذا التكرار استحضر الشاعر شخصية الرسول             

عت وانتشرت في العصر المملوكي ، وهي ظاهرة حب التقرب          يؤكد تلك الظاهرة التي شا    

 . لطلب الشفاعة  – صلى اهللا عليه وسلم –إلى الرسول 

 )البسيط(             ]49[  : قولهفي " مثل ابن تيمية "وعبارة 

حتّى يموتَ ولم يكْحل بـه بصـر ؟         ينْسى ِبمحبِسـِه،مثُل ابن تيميٍة -1

 والسجن كالِغمِد وهو الصاِرم الذَّكَر؟ في السجن معتقٌل،ن تَيميٍةمثُل اب -2

وما تَِرقُّ بهـا اآلصـاُل والبكَـر ؟        شَمس تغيب سدى،مثُل ابن تَيميٍة -3
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 )الطويل(             ]148[ : كقوله وقد يكرر لفظة معينة، 

ــدوا -1 ــا ال تُبِع ــاِنكُمَأَأحبابنَ ــِة دانِ ِبمكَ ــأي المكانَ ــه ن ــى َأنَّ عل

2- كُمـورنَا في كـلِّ أرٍض قُبــاِنأأحبابِهج لُــوماِرفُ يزهاهــا حشَــو

، يزيد من رونق  نوعاً إيقاعياً موسيقياً جميالً ونالحظ أن هذا التكرار يحدث              

   .الشعر وبهائه

       ا،معينة في البيت الواحـد ممـا يزيـد مـن إيقـاع الموسـيق              وقد يكرر لفظة               

 )البسيط(                                                                      ]49[ : كقوله

 وبعض ما جِهلُوا أضعافَ ما عِلمواوعلَّم الخلْقَ في التَّاريِخ ما جِهلُوا -1

                                         

 

 : التوجيه -9

 المعنى، احتماالً مطلقاً من غير تقييد بمـدح         منوهو أن يحتمل الكالم وجهين               

أو غيره، ويكون في األعالم، وقواعد العلوم، والمصطلحات، وقواعـد الفقـه، والحـديث              

 ) 1(. وعلم النجوم، والهندسة، واألماكن،والعروض

ري، من ذلك التوجيه بأسماء السور في القرآن توجيه في شعر العمقد كثر ال          و

 )السريع(                                                            ]92[ :قوله  فيالكريم

ــرفُ عذَاره النَّمُل وفي ِريِقـِه النْــ -1 ــِه الزخْ ــي وجنَِت ــُل وف نَح

النمل ، : ا البيت بأسماء ثالث سور من القرآن الكريم وهي         فقد وجه الشاعر في هذ

والنحل ، والزخرف ، وهذه األسماء لها معنى قريب ، ومعنى بعيد ، والتوجيه بطبيعة 

  .الحال يقصد به البعيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 215، أبو بكر الدوماميني شاعراً وناقداًسراحنة، سارة، : نظر ي)1(
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 )زجرال(                      ]180[ : كقولهجيه بموضوعات الشعر وفنونه، والتو

ِصدتُ الغَزاَل بـالغَزلْ   ! شَاباشُ ِلي   ولَم أزْل بـِه بـِه حتَّـى نَـزْل -1

     فهنا وجه بموضوع من موضوعات الشعر وهو الغزل ، فالمعنى القريب يتعلق 

 .البعيد بموضوع الغزل في الشعر بالثياب ، في حين يتعلق المعنى 

  )البسيط(                                      ]49[   :قوله في كما، والتوجيه بقواعد اللغة 

ــرإن يرفَعوهم جميعاً رفْع مبتَـدٍإ -1 خَب ــه ــاً إنَّ ضأي فــعالر ــه فَحقُّ

      

وأراد " عالمة من عالمات اإلعراب" المعنى القريبإذ ذكر" الرفع" في كلمة      التوجيه

 " .إعالء المنزلة" المعنى البعيد 

 

 : أمور أخرى  -10

               الحظت في دراستي أن ابن فضل اهللا العمري أكثر مـن اسـتخدام أسـلوبي             

حقيقة نفسية الشاعر، فاالستفهام يشـير إلـى        االستفهام والنداء ، وهذان األسلوبان يعكسان       

 وهذا بدوره يتفق مع تلـك المصـائب          ، انفعاالت الشاعر المتالحقة ونفسيته، وكذلك النداء     

                    مستخدماً أسلوب   قولهالتي ألمت بالشاعر وخاصة عند موت أصدقائه ورثائه لهم، من ذلك            

 )البسيط(                                                                        ]49[ :االستفهام

أيِدي الِعدى وتعدى نَحوه الضـرر؟     أهكذا ِبتَِقي الديِن قَـد عبثَـتْ -1

ِمن األناِم ويدمى النَّـاب والظُّفُـر؟      َأالبِن تَيِميٍة تُرمى ِسـهام أذًى -2

 

 )سيطالب(                ]49[:  أسلوب النداء   مستخدماًوقوله

أورثْتَ قَلِْبي نـاراً وقْـدها الِفكَـر       يا وارثاً من علوم األنبياء نُهى -1
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ــي وال َأذَر يا واحداً لستُ أستَثِْني ِبِه أحداً -2 ــاِم، وال ُأبق ــن األن ِم

 )البسيط(                     ]49[   :كقولهوقد يجمع بين االستفهام والنداء، 

أعنْك تُحفَظُ زلَّـاتٌ كمـا ذَكَـروا ؟        ِبنُقُوِل الِفقِْه أجمِعهـايا عالماً -1

 

الخبرية، وخاصة التكثيرية، " كم"ومن األساليب التي ظهرت في شعره أيضاً استخدام      

 )الكامل(                                               ]8[  : قولهكما في 

سرفاً ومـا يـدري بحالـِة صـبهِ        ى أطالِلـِهكَم صب من دمٍع عل -1

    

 )الرجز مشطور(                                           ]33[   :وقوله

ــِدي  -1 ــن ِزنْـــ ــرارةٌ ِمـــ ــدحتْ شَـــ ــم قَـــ كـــ

كأنَّـــــــه ســـــــيفٌ بغَيـــــــِر ِغمـــــــِد -2

 )زوء الكاملمج(                  ]80[   :قوله، كما في "رب"دام خكذلك است

1- الَـــهم ـــرمَأح بلَـــركِْضـــِهوشْـــِبٍه فـــي رم ِمـــن

 

 )الرمل(                                  ]101[  : وقوله

ــدِه -1 ــدا فــي خَ ب ــد ــدٍر قَ ب بــقْ  ر ــاً فاتَّس ــِه ازداد تمام ــا ِب م

 

كثيراً مـا كـان يـأتي بكلمتـين         ومن سمات أسلوب العمري أيضاً الترادف، ف                 

 )البسيط(                            ]49[  : كقولها، ممتالحقتين ال اختالف في معناه

1- ـذَاِهِبِهمـا ملْيع لَـهنَوا قَبا بوا    لَمـرمِمنْها ِمثْـَل مـا ع رمعنَى وب
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 )البسيط(                         ]106[   :وقوله

1- مهخِْبـرِر يالِحج نْدع القوم اكَربِبــالو ــا رآهــِلِبمجلَــا وٍف وخَــو 

 

 .في المثال الثاني" خوف ووجل"في المثال األول، و" بنى وعمر"فهنا نالحظ الترادف بين  

          

اً ، فلـم يتـرك أسـلوب       الحظ أن العمري قد نوع في أساليبه الشـعرية                 من هنا ن  

 إال وطرقه، وهذا يدل علـى تلـك القـدرة التـي كـان يمتـاز بهـا                   - في األغلب   -

 .والجمالوالرونق الشاعر، مما أضفى على شعره نوعاً من اإلبداع والبراعة 
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   .الموسيقا الشعرية :رابعالمبحث ال

لشـعر فكـرة     ، فا  يهي روح الشاعر الشفافة، ونبض عروقه ، وإيقاعه النفس                     

 )1(.ال يكون الشعر ،ولوال األذن ما كان الكالم وبغير الموسيقا ،  اوعاطفة وموسيق

،  وثيقـاً  ضهما اتصـاالً  ببعن الشعر والموسيقا فنان أدبيان يتصالن                    وحقيقة فإ 

ـ ولكل منهما صلة باآل ومـادة الموسـيقا   "   :يف خر ،وكالهما سمعي ، يقول شوقي  ض

  .)2("دة الشعر األلفاظ ،وهي تتحلل إلى أصوات األصوات ،وما

 و يدعم فاعلية الكلمات ،ويقوي وشائج     والوزن بطبيعته يؤثر في الموسيقا ،فه                  

 وكذلك القافية فهي تشكل الموسيقا      ،)3(العالقات بينها ،فيبرزها ويوجه االنتباه إلى أصواتها        

ر بعض الفنون البديعية    يوسيقا قد تتشكل بتأث   من خالل حسن اإليقاع ،يضاف إلى ذلك أن الم        

 )4(... .كالجناس والطباق  والتصريع 

يقـول   ،رار كلمات متقاربة الحـروف والـنغم       أن الموسيقا قد تتشكل بتك                  كما

ومجيء هذا النـوع     ، الجرس ،ووقع األلفاظ في األسماع     إن العناية بحسن  " : إبراهيم أنيس   

 وذلك ألن األصوات التي تتكرر في حشو البيت ،مضافة إلى           هوسيقافي الشعر ،يزيد من م    

ـ      تكرر في القافية ،تجعل البيـت أشـبه       ما ي  مختلفـة   ة الـنغم،  دد بفاصـلة موسـيقية متع

 .)5( " فيها المهارة والقدرة الفنية ىله دراية بهذا الفن ، ويرمن ع بهما تيستم،األلوان

 للموضوع ، ومـدى الـتالؤم بـين       اظ المناسبة   ولتشكل الموسيقا عالقة قوية باختيار األلف     

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 151-150 النقد العربي القديمدهمان ،أحمد علي ،: ينظر )1(

 . 95 في النقد األدبي )2(

 . 225 نظرية األدب وارين ،أوستن ،: ينظر )3(

 . 97 في النقد األدبي شوقي ، يف ،ض: ينظر)4(

 . 39 موسيقا الشعر )5(
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 )1(.حروف األلفاظ وحركاتها 

 ، يحرص عليـه   ومن يتتبع شعر العمري يالحظ أن عنصر الموسيقا لديه كان أساسياً                

 .حداث الموسيقا إال ويستخدمها  إلةم وسيلعدحتى إن الشاعر ال ي ويجيده ،

إحداث  ولع العمري بسائر فنون البديع ،التي كانت إحدى أدواته في            وقد رأينا سابقاً          

،هذا إلى جانب التكرار بأطيافـه      )2(ردت مجموعة من األمثلة توضح ذلك       و ،وقد أ  هموسيقا

،يضاف إلـى ذلـك     )3(المختلفة سواء أكان هذا التكرار لعبارة معينة أم كلمة أم حرف بعينه           

فقط ،بل كـان يتبـع   ليس ذلك ، التصريع الذي التزم به العمري في عدد كبير من قصائده    

 ،وهذا بدوره له أثر كبير      )4(المصرع بأبيات متالحقة يظهر فيها هذه الظاهرة        البيت األول   

 .في إحداث عنصر الموسيقا وإبرازه بشكل قوي 

خر ،كان يبرز موسيقا قوية تتفاعـل فـي         آبل إن انتقال العمري من موضوع إلى                

كانـت تختلـف    فموسيقا كل موضوع     ها مع األلفاظ المختارة والعبارات والحروف ،      ئأجزا

 .عن األخرى ،وهذا يظهر من خالل اإلتيان بألفاظ مناسبة لكل موضوع وغرض 

وية وعنيفة فـي    وق ة عذبة ورقيقة،  عووصفه للطبي  ،   لذلك كانت موسيقاه في غزله            

ئة تسودها نغمة حزينة في مديحه النبوي ،وشجية ومحزنة في رثائه           وصفه للحوادث ،وهاد  

 )الطويل (                                      ]7[ :قولهه ،من ذلك وحنينه ألهله وأصدقائ

ــيرحلتُم فال واهللا ما بعدكُم قَلْبي -1 ــي وال لُب ــي وال واهللا عقل بقلب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   .247 قضايا النقد األدبي والبالغة زكي ، ، العشماوي : ينظر )1(

  .150 - 125  انظر هذا البحث ص)2(

  .147 - 146  انظر هذا البحث ص)3(

  .108 – 107  انظر هذا البحث ص)4(
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 علـى قُربـي     على بعـدي وآهٍ    فآٍههجرتُم زمانـاً ثُـم شَـطَّ مـزاركُم -2

ــا رَأتْ -3 ــري وواهللا م غَي لْتُمــد بني وال غيرِ    ويِنكم عسكم قلبي ِسوى ح

4- وِحرِسـوى ر وما كُنتُم لْتُمٍمحغْـربِ       مداً وما غاب في التُّرجو ى ِبكُمقَض

جنبـي فَِنمتُ مع النّواِم جنْباً علـى       نأيتُم فـال واهللا مـا هبـت الصـبا  -5

6- ـهجميع ـرورالس عـاَد تُمـدع ــِبلَِئن ــاِئِل والكُتْ ســالي بالر ــا فم وإلّ

7-  كُمــاب ــفَ اســتقلَّتْ رك ــا كي وما علَّقَتْها العين في شَرِك الهـدبِ      َأَأحبابنَ

فَهلّّا وقَعتُم في القُلُوِب علـى الحـب       قَّةً وِطــرتُم ِســراعاً كــالطُّيوِر مشَــ -8

إلى أن تَغَربتُم فَفَاض ِمـن الغَـربِ       وال كان شَرقُ الدمِع من طَبِع مقْلََِتي -9

10-ــِدكُم عــاة ِبب ــب الحي ِطي ــتُم وهيهونَغَّص      جى حياةُ فَتًـى صـبتُر اتَ أن

ــدبيدعوِني وأطالَل الـدياِر َأنُـح ِبهـا-11 ــا نَ ــان ينْفَعه ــدبها إن ك وَأنْ

  

      فقد أتى الشاعر باأللفاظ التي تعبر عن المعـاني  التـي كانـت تـدور فـي                             

تعبر   بين األلفاظ التي    وتالؤماً  أحبته ،وأحدث انسجاماً   من تصوير لشدة شوقه وبعد     ، نفسه

واأللفاظ  التي تصـور شـدة        ،))...نأيتم  وشط مزاركم ،  وهجرتم ، ورحلتم ، (( عن البعد   

م  هذا باإلضافة إلى الـتالؤ ،))... وفاض الدمع ، ونغصتم طيب الحياة ،وَأنُح     ،ٍهفآ((  تهمعانا

منها هـذا   الشاعر تحميل ألفاظه أحاسيسه ،مشكالًوقد استطاع   .بين أصوات األلفاظ نفسها     

 . الشاعر المتألمة الباكية ةة ،عبرت عن نفسين شكلت موسيقا محزاًالبناء الذي حوى ألفاظ

شعر العمري يجد أن الشاعر قد نوع فـي اسـتخدام البحـور             تتبع ل وحقيقة فإن الم         

مها العمري فـي نظـم قصـائده        التي استخد  تيان يوضحان البحور  والجدوالن اآل  الشعرية،

 :ومقطوعاته
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 )1(الجدول رقم 

  المئويةالنسبة عدد القصائد يالبحر الشعر الرقم
 %30.4 14 الكامل 1
 %19.6 9 البسيط 2
 %19.6 9 الرجز 3
 %17.4 8 الطويل 4
 %4.3 2 السريع 5
 %4.3 2 الخفيف 6
 %2.2 1 المنسرح 7
 %2.2 1 المتقارب 8

  46 100% 

 

 

 )2(الجدول رقم 

 النسبة المئوية طوعاتقالم عدد البحر الشعري الرقم
 %20.4 27 الكامل 1
 %14.5 19 البسيط 2
 %10.6 14 الطويل 3
 %10.6 14 السريع 4
 %7.5 10 الرجز 5
 %7.5 10 الرمل 6
 %7.5 10 الخفيف 7
 %7.5 10 رفالوا 8
 %3.8 5 حالمنسر 9
 %3.8 5 المجتث 10
 %3.8 5 بالمتقار 11
 %1.6 2 المديد 12
 %0.9 1 الهزج 13

  132 100% 
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 بحـراً  عشـر  يبينان أن العمري قد لجأ إلى ثالثـة       ) 2+1(فهذان الجدوالن                

            والمتـدارك ،  والمقتضـب  المضـارع ،  : واستثنى ثالثة بحـور أخـرى هـي          ،عروضياً

   .)الخبب أو المحدث ( 

  الدماميني إلى تعليل عدم استخدام المضـارع والمقتضـب     ن بدر الدي  وقد ذهب             

 وأنكر األخفش أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب ،وزعم           ": بشكل عام قائال    

هما قليالن ،حتـى    :هو محجوج بنقل الخليل ،قال الزجاج       : من ذلك ،قلت     أنه لم يسمع شيئاً   

وى من كل واحد منهما البيـت والبيتـان ،وال          ي ،وإنما ير  ما قصيدة لعرب  إنه ال يوجد منه   

 .)1("ا إلى شاعر من العرب ،وال يوجد في أشعار القبائلمينسب بيت منه

 أو قافيـة معينـة مختصـة         معينـاً  والحق أن الشعراء لم يلزموا أنفسهم بحراً                 

 مـا   بموضوع معين،فقد نظموا أشعارهم في أوزان شعرية متباينة دون أن يقصروا غرضاً           

أو قافية بذاتها ،ولكن القدماء تنبهوا إلى أن بعض البحور قد كثر دورانهـا فـي                 على بحر 

م الشـعراء فـي جميـع        ومن يتتبع كال   ":الشعر أكثر من غيرها ،يقول حازم القرطاجني        

         تتان في بعضـها أعـم مـن بعـض ،فأعالهـا درجـة الطويـل               فجد اال ي...األعاريض

ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره ،ويتلـو          ، ر والكامل   والبسيط ،ويتلوهما الواف  

 فأمـا   الوافر والكامل عند بعض الناس الخفيف ،فأما المديد والرمل ففيهما لين وضـعف ،             

 ،فأما  ن كان الكالم فيه جزالً    إففي اطراد الكالم عليه بعض اضطراب وتقلقل ،و         ، حالمنسر

 .)2("...متقارب فالكالم فيه حسن االطراد السريع  والرجز ففيهما كزازة ،فأما ال

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .76 العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة )1(

        .  268منهاج البلغاء  )2(
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 مـع   ما متوافقـاً   والجدوالن السابقان يوضحان أن شعر العمري جاء إلى حد                     

بهـا    لديه هو الكامل وهذا نتيجة الحرية التي يشعر        شيوعاًفأكثر البحور   ،  يكالم القرطاجن 

  ،...يليه البسيط والطويل  فهو يصول فيه ويجول كما يشاء، الشاعر وهو ينظم شعره عليه،

 والناظر في شعره يجد أن هذه البحور طويلة وهي تناسب أغراض الشعر، فهي نظمت في 

ى تصوير األحداث ،باإلضافة إلى قدرتها      أمور جدية كالرثاء والمدح ،وأخرى أكثر قدرة عل       

 .على حمل همومه وأحزانه 

  

فهي مصب الدفقـة      الشعري ،  مهي عنصر أساسي من عناصر النغ     أما القافية ف              

 البيـت    الوجدان لحظة متابعة الهيجـان فـي       ية والفكرية ،حين تتوقف حركة سير     الشعور

ي تنبعث منها ألنها تصل اإليقاع بما مضى وتعد         ،وهي بهذا قطب تنعقد فيه األشعة الت      التالي

 )1(.بإيقاع آت 

 ،إيقاعية نغمية تهدف إلى المتعة الموسيقية:من هنا فإن القافية ذات وظيفتين              

 )2(.ي تلقله إلى الميوأخرى داللية تهدف إلى إتمام المعنى وتوص

 أي بعد رويها وصل بإشباع       متحركاً مطلقة يكون الروي فيها   :والقافية قسمان               " 

  .)3("وهي ما كانت ساكنة الروي :الكسر أو الضم أو الفتح ،وقافية مقيدة 

 

ياته ،فنظم على   والناظر في شعر العمري ،يجد أن الشاعر قد نوع في قوافي أب                       

 :والجدول اآلتي يبين ذلك   من حروف الهجاء ،أربعة وعشرين حرفاً

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .166 النقد العربي القديم أحمد علي،  دهمان،)1(

  .223رسالة ماجستير ،  ،أبو بكر الدماميني شاعراً وناقداً سارة، سراحنة، : ينظر)2(

  .131 علم العروض والقافية عبد العزيز،  ، عتيق)3(
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 النسبة المئويةعدد القصائد والمقطوعات حرف الرويالرقم
 %1.6 3 ةالهمز 1
 %8.9 16 الباء 2
 %2.2 4 التاء 3
 %1.1 2 الجيم 4
 %2.8 5 الحاء 5
 %7.2 13 الدال 6
 %13.3 24 الراء 7
 %2.2 4 الزاي 8
 %2.8 5 السين 9
 %1.1 2 الشين 10
 %0.6 1 الصاد 11
 %1.1 2 الضاد 12
 %0.6 1 الطاء 13
 %0.6 1 الظاء 14
 %4.5 8 العين 15
 %1.6 3 الفاء 16
 %4.5 8 القاف 17
 %1.6 3 الكاف 18
 %12.2 22 الالم 19
 %8.9 16 الميم  20
 %7.8 14 النون 21
 %8.9 16 الهاء 22
 %0.6 1 الواو 23
 %1.1 2 الياء 24
 %1.6 3 األلف اللينة 25
 %0.6 1 متعدد 26

 180 100%  
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ائد العمري التي أشـرت     والمالحظ من خالل هذا الجدول أن قصيدة من قص                     

قد جاءت على روي متعدد تفنن به الشاعر في كل بيت من أبيات القصيدة التي                 إليها سابقاً 

 .بلغت مائة وثالثة وأربعين بيتاً

وبعد القافية يمكنني أن أتتبع حركة حرف الروي ،والتي درسها إبراهيم أنيس                         

 ،وقـد جـاءت     )1(نها وضآلة البعض اآلخر    صفة كل حرف منها ،ومدى شيوع كل م        مبيناً

 :  الجدول اآلتي حركة الروي عند العمري كما هو مبين في

 النسبة المئوية عدد القصائد والمقطوعات الحركة

 %32.2 58الكسرة 

 %28.3 51 الضمة

 %20.5 37 الفتحة

 %18.4 33 السكون

 %0.6 1 متعدد

 180 100% 

               

وهنا نالحظ أن القافية المتحركة بالكسر احتلت المرتبة األولـى ،ثـم جـاءت                             

 لهما حظ وفير من     -وخاصة الكسرة - من الكسرة ،وهاتان الحركتان      الضمة بشكل قريب جداً   

 .تطرب له أذن السامع  لما يحدثانه من جرس موسيقي الشيوع واالنتشار ،

 ،ع فيه الشاعر من عيوب في القافية      ما وق  لعمري ، مما يلفت االنتباه في شعر ا                    و

 وهو أال: " وهذا الشيء من النقاط التي تؤخذ عليه ،ومن هذه العيوب التي وقع بها التضمين

 أن يكون البيت  :  بين بيتين ،وبعبارة أخرى      اًءيستقل البيت بمعناه ،بل يكون المعنى مجزو      

 .)2( " للبيت األول في معناهالثاني مكمالً

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .248 موسيقا الشعر :  ينظر)1(

 .133 علم العروض والقافية عتيق ،عبد العزيز ،)2(
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 )الخفيف (                                    ]32[ :قولهومن أمثلة ذلك في شعر العمري 

ــاِء أو ب أي شَيٍء سمى بِه ذاتَ ِخـدٍر -1 ــٍه باإلمـ ــِدتائـ العبيـ

وهي لَم تَخْفَ في جميـِع الوجـودِ       هو وصفٌ لذاِت سر مصـوٍن -2

  .في البيت الثاني " هو" في حين جاء الخبر   في البيت األول ،" أي " ا ورد المبتدأ    فهن

بعـد  وهو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناهـا        " : طاءيومن عيوب القافية اإل                

    )البسيط (  ]69[ :قولهومن أمثلته في شعر العمري  ،)1( " بيتين أو ثالثة إلى سبعة أبيات

1- ــه ــا َأن حاِملَ ــأخَّر إلّ ــا تَ أمد أوقاتَه فـي البيـِت أو فَـازوا        وم

ــِه وجــدوا ِللُقْيــاه فَمــا فَــازواأرسلْتُ ِتلقَاءه رسِلي فما ظَِفـروا -2 ِب

 

 ) البسيط (                                                                   ]69[ :وقوله

1- زاواجتَهزوتَ في اُألفِْق للجوزاء حازــو ــاِق أح ــي اآلف ــِب ف وِللكَواِك

وفــي المنــاِزِل أطْــرافٌ وأحــوازي أعلـى مناِزِلهـاال بْل ِديارك فـ -2

 وهو اختالف ما يراعى قبل الروي من  " : السناد  عيوب القافية أيضاً              ومن

 )الخفيف (                ]32[ :قوله في شعر العمري ،ومن أمثلته)2("الحروف والحركات 

ــدِ  الَّـذي حـاز فَضـالًأيها الفاِضـُل -1 ِزيم ــن ــِه ِم ــِه ِلِمثِْل لَيــا ع م

ــدِ  قَــد تَراِنــي عبــد الــرِحيِم إليــه -2 ــد الحمي ــه عب ــاءى إلي وتَن

ــدِ تَأي شَــيٍء ســمى ِبــِه ذَاتَ ِخــدٍر -3 ــاِء أو بالعبيـ ــٍه باإلمـ اِئـ

وهي لم تَخْفَ في جميـِع الوجـودِ       هو وصـفٌ ِلـذَاِت ِسـر مصـوٍن -4

وهو يـأتي مـع الرِبيـِع الجِديـدِ        مذْ مضى حينُها ِبهـا لَـيس يـأتي -5

تها عن الكلمـات    ااختلفت في نمطها وصيغتها وحرك     " الوجود " كلمةفهنا نالحظ أن         

 ."الجديد  ، العبيد ، الحميد ، مزيد" األخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .133 علم العروض والقافيةعتيق ،عبد العزيز ، )1(   

  .134 ، نفسه )2(
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 .الصورة الشعرية  : خامسالمبحث ال

وسيلة من وسائل التعبير عن التجربة الشعورية، ومقياسها هو         تعتبر الصورة            

  )1(.قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة

وال بد أن تتضافر الصورة مع بقية عناصر العمل األدبي لنقل التجربة المنفعل بهـا،                

 في  وال يمكن تصور وجود الصورة منفصلة عن العاطفة والخيال وإال فقدت روحها وقوتها            

 )2(.التأثير

وقد اختلفت اآلراء حول مفهوم الصورة الشعرية، فمنهم من يرى أن الصورة                     

، ومنهم من يرى أن الصورة تعبير عن الحالة النفسية التي           )3(ترادف االستعمال االستعاري  

ن أي صورة داخـل العمـل   أيعاني منها الشاعر تجاه موقف معين من مواقفه مع الحياة، و    

 الوظيفة ما تحمله، وتؤديه الصـورة الجزئيـة         من، إنما تحمل من اإلحساس، وتؤدي       الفني

األخرى المحاورة لها، ومن مجموع الصور الجزئية تتألف الصورة الكلية التي تنتهي إليها             

وحقيقة فإن الدراسات النقدية الحديثة تنظر إلى القصيدة على أنها نظـام مـن              . )4(القصيدة

يكشف تفاعلها عن معنى القصيدة، وتساهم في إثـراء خبـرة السـامع،             العالقات البنائية،   

وتعمق إدراكه للواقع، ومن هنا جاءت أهمية الصورة للناقد المعاصر، فقد جعلهـا إحـدى               

األحاسيس التي يعتمد عليها في الحكم على أصالة التجربة وقدرة الشاعر على تشكيلها في              

  )5(.نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 250 أصول النقد األدبيالشايب، أحمد، :  ينظر)1 (

  . 168 دجكولربدوي، محمد مصطفى، :  ينظر)2(

  . 18  الصورة األدبيةناصف، مصطفى،:  ينظر)3(

  .82 لغة الشعر العربي الحديثالورقي، السعيد، :  ينظر)4(

  .19 ورة الشعرية عند األعمى التطيليالصاوي، علي الغريب، الشن:  ينظر)5(
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 من ربط بين الصورة والتجربة الشعرية فجعل الصورة جزءاً من                        ومن النقاد 

، وترجع أهمية الصورة الشعرية إلـى الطريقـة         )1(التجربة، التي تمثل بدورها صورة كلية     

الطريقـة التـي تجعلنـا      للمعنى الذي تعرضه، و   التي تعرض بها علينا، فهي تلفت االنتباه        

نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتأثر به، فهي ال تشغل االنتباه بذاتها إال ألنهـا تريـد أن تلفـت                   

 ) 2(.ا بطريقتها في تقديمهنانتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه، وتفاجئ

ولئن كانت الصورة بمحتواها البالغي القديم، تشتمل على التشـبيه وضـروب                   

االستعارة، فإنها اكتسبت حديثاً، أبعاداً ذهنية مجردة، ومنـاحي رمزيـة،           المجاز خصوصاً   

حرر من ضرورة إيـراد طـرفين للماثلـة أو ربطهـا            تومن ثم أسطورية، وأتيح لها أن ت      

ائياً نابعـاً مـن   لك أصبح جمالها فيضاً داخلياً إيحوبذ. ستعاري كما في الجانب اال    بالمشابهة

 )3(.كونها صورة فحسب

           

وأرى أن دراسة األشكال المجازية في الشعر من خالل الصـورة أرحـب مـن                        

التشبيه واالستعارة وأكثر شمولية، وفي ذلك يدعو دينيه ويليك إلى الميـل إلـى الصـورة                

لذلك فإن ميدلتون موري وهو يفكر بالتشبيه والمجاز على أنهما مرتبطان بالتصنيف           :" بقوله

، فالصورة قـد    . . . ا كليهما   ماستعمال الصورة كاصطالح يشمله   الشكلي للبالغة ينصح ب   

 .)4( "تكون بصرية وقد تكون سمعية أو قد تكون بكاملها سيكولوجية

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   .428- 424 النقد األدبي الحديثغنيمي، هالل ، محمد :  ينظر)1(

  . 32 لنقدي والبالغيالصورة الفنية في التراث اعصفور، جابر، :  ينظر)2(

  . 217 الحداثة الشعرية العربيةأبوجهجه، خليل ذياب، :  ينظر)3(

  . 242 نظرية األدب )4(
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من هنا فإن أنماط الصورة الشعرية ال تنحصر في النمط البصري، بـل هنـاك                         

ي، ية متعددة يمكن أن تتشكل من خاللها الصورة الشعرية فهناك النمط البصـر            سأنماط ح 

ويمكن أن يتفرع مـن الـنمط       ،  والسمعي والذوقي والشمي واللمسي والعضوي والحركي       

 يمكن  –  مثالً –فالنمط البصري   : " الواحد عدة أنواع أخرى، وفي ذلك يقول جابر عصفور        

 . )1(" أن ينقسم تبعا لدرجاته اللونية 

فالصورة تنبع   للصورة، في التشكيل الجمالي      كبيراً وتلعب الصفات الحسية دوراً              

من ذات الشاعر، والشاعر لديه خياله يعبر به عن شعوره وإحساسه وال يحتاج إلى التأمل               

  )2(.الفكري العميق

ابن فضل اهللا العمري مـا بـين حسـية          وقد تنوعت الصورة الشعرية في شعر             

غي والتقليدي الذي   ية وأنماط بالغية أخرى، يتم من خاللها تحديد الشكل البال         وعقلية وإيحائ 

  :اختاره الشاعر إطاراً لها، وهي على النحو اآلتي

 

 :الصورة الحسية

يرتبط النمط الحسي للصورة الشعرية باألثر النفسي، الذي تحدثـه بـالمتلقي،                     

ون بتلـون عاطفتـه، وتكـون       الذي تمتاز صوره بمميزات خاصة تتل     والشاعر الخالق هو    

وانفعاالته، والصفات الحسية لها دور كبير في التشكيل الجمالي         معبرة عن خلجات إحساسه     

 )3(.للصورة، وقد تكون الصورة مرئية وقد ال تكون

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 31 الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي )1(

  .1/32 الصورة الشعرية عند مسلم بن الوليد،  اهللا التطاوي، عبد:  ينظر)2(

  . 133 الصورة الشعرية عند األعمى التطيليالشناوي، علي الغريب، :  ينظر)3(
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وتنقسم الصورة الحسية إلى مجموعة من األقسام وفق الحاسة التي تصدر عنها                        

 .شعر العمريوف أوضح لكل صورة منها من خالل الصورة، وس

 : الصورة السمعية-1 

 لى حاسة السمع وهي األذن، وتكون انعكاساً لما وهي من الصور الحسية التي ترتد إ 

سمعه الشاعر فهز مشاعره، وأطرب قلبه فارتدت إلى ذهنه، وراح يصنعها ويشكلها فـي              

 من ثقافته أم من البيئة المحيطـة بـه،          بحسب ما يتوافر لديه من أدوات سواء أكانت       خياله  

 .وهذه الصورة قليلة الشيوع في شعر العمري

 )المنسرح(                                                     ]166[  :قولهمن ذلك    

ــاِم قَتْال قد قامـِت المنجنيـقُ ناِئحـةً -1 ــي األن ــرتْ ف ــاوأكثَ ه

ــا  كم قَتَلَـتْ أهـَل بلـدٍة نَزلَـتْ -2 اهتنع ذاك ــد ــتْ بع ــم انْثَنَ ث

 وهو يلقي بقذائفه، ونالحظ أن هذه فالشاعر رسم لنا صورة صوت المنجنيق         

الصورة التي ارتدت إلى ذهن العمري كانت صورة حزينة لما يحدثه المنجنيق في الناس 

من قتل ودمار، فهذه صورة إنسانية مبتكرة في شعره، وقد شبه المنجنيق بالمرأة التي تنوح 

 . وتبكي لفقد عزيز عليها

 )الرجز مشطور (               ]33[   :قولهومن صوره السمعية أيضاً 

ــدِ  -1 ــن نَجـــ ــزاً ِمـــ ــا مرتَِجـــ ــاء لهـــ جـــ

ســـــــــحابةٌ وفيـــــــــةٌ بالعهـــــــــِد -2

ينِْصــــــتُ نُوهــــــا لصــــــوِت الرعــــــِد -3

ــدي   -4 ــره ويجــــ ــود قَطْــــ ــم يجــــ ثــــ

ــدِ  -5 ــارٌئ للحمــــ ــا قــــ ــد فيهــــ والرعــــ
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ــرِدي   -6 ــاد يــــ ــم فكــــ ــم إذْ هــــ همهــــ

ــأنَِّني -7 ــدكـــــــ ــر ِلحـــــــ مزمِجـــــــ

ــدِ  -8 ــمِر الِحقْــــ ــَل مضــــ ــرقُ ِمثْــــ والبــــ

فهنا يرسم لنا صورته السمعية بكل دقة فيذكر التفاصيل، ويبين كيف يحـدث                      

  هذا الصوت القوي الشديد الذي سرعان ما يحصل عند اتصال السحب مع بعضها البعض،

وهذا بدوره يعطي فاعليـة للصـوت   " مه"و " قارئ "تظهر الحركة في هذه الصورة بقوله     و

  .عند الحدوث

ولما كانت الصورة الحسية، يمكن تقسيمها إلى درجات وفـق معـايير، اتفـق                       

 إلـى الصـور الحسـية      -من الصور –النفس، فإنه يمكن إضافة أنواع أخرى        عليها علماء 

 )1(. الصورة اللونية والصورة الضوئية: وهي ، لخمس السابقةا

 يؤيد هـذا قـول   وتمثل الحواس حجر الزاوية في بناء الصورة الشعرية، ولعل ما       

صور الشعري يقوم على أساس حسي مكين، وال مفر مـن التسـليم             إن الت :"جابر عصفور 

  )2(" بذلك، طالما كانت مدركات الحس، هي المادة الخام التي يبني بها الشاعر تجاربه

 لما تقع عليه الحواس، وإنما إعادة خلقها فالمحتوى للصورة الشعرية ليس نقالً 

وتشكيلها، كي تظهر في نسق جديد، يجعلها قادرة على احتواء كل أنواع اإلحساسات 

 )3(. المتباينة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 143 الصورة الشعرية عند األعمى التطيليالشناوي، علي الغريب، :  ينظر)1(

  .309 لتراث النقدي والبالغيالصورة الفنية في ا )2(

  . 143 الصورة الشعرية عند األعمى التطيليالشناوي، علي الغريب، :  ينظر)3(
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 : الصورة البصرية-2

أو  وهي الصورة التي ترتد إلى حاسة البصر، وهي انعكاس لما رأى الشـاعر                       

  )لالطوي(                            ]54[  : قوله، مثل  )1(شاهد

1- سأرى حسنُهح ِق يزدادير السيد ن      ـرِبـه نَض نَظَرتُ إليِه والفضاء!

كتَخِْت مليٍك تَحتَـه بسـطٌ خُضـر       بنَوه على نَجٍد على الغَوِر مشْـِرٍف -2

تَشقَّقَتْ ليالً عن جالبيبـِه الفَجـر      وأشرقَ في سـوِد الغمـاِم كأنَّمـا -3

مصابيحه تحتَ الدجى األنجم الزهر    قــام علــى طَــوٍد علــي كأنَّمــاو -4

 

فهذه صورة يعكس الشاعر من خاللها منظر الدير، وقد تراءى أمام ناظريه،                      

وكيف شبهها بعـرش المليـك   كيف يطل على منطقة الغور المشهورة بيناعتها وخضرتها،    

ط أخضر يليق بمقام المليك، ثم كيف تسطع أنواره لحظـة            أمامه ومن تحته بسا    الذي يفرد 

تبعث السرور في نفس الشـاعر       ا الدير يقوم على جبل عاٍل، وصورته      سقوط األمطار، فهذ  

 .  مشاعره لذلكفتهتز

وقد وظف الشاعر طاقاته اللغوية ليبرز صورته، فاختار من األلفاظ ما يبعث                     

 بسط "و " األنجم الزهر"و " أشرق"لجمال اللوني في قوله ، وا"تشققت" فيها الحركة في قوله

، والتفت إلى المكان وما يحيط به فحولّه إلى تخت مليك مدلالً على يناعته              "نضر"و  " خضر

 ، وكذلك تشبيهه لمصابيحه وهي تضيئه وكأنها نجوم تضيء الفضـاء،          "بسط خضر "بقوله  

، فقد جال بصره في المكان      ية لدى الشاعر   اإلبداعية والفن  فهذه الصورة الالفتة تعكس القدرة    

 بحيث أصبحت بينهما عالقة وارتباط مشيمي،وحوله ، مما يدل على عشقه لهذا المكان ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 134 الصورة الشعرية عند األعمى التطيليالشناوي، علي الغريب، :  ينظر)1(
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 للمكـان،   ئي عن البعد االنتمـا    ميمي في حديثه  ا ذهب إليه حسام الت    وهذا بدوره يتفق مع م    

المكان يؤثر في شخصية اإلنسان وسلوكه ونفسيته وثقافته وانتمائه وبـين اإلنسـان             :"يقول

والمكان عالقة مشيمية تتبلور منذ اللحظة األولى التي يطأ فيها اإلنسان األرض ومع الزمن              

  .)1(" ينشأ إحساس من التعاطف والتواصل بينهما

  فـي   لم يكن مقيماً في هذا المكان، وإنما حل فيه            وعلى الرغم من أن الشاعر          

أثناء أسفاره إال أن حبه لهذا المكان انعكس بشكل واضح في شعره فقد سحر بجمال هـذا                 

 . الدير إلى حد جعله يرتبط به ارتباطاً وثيقاً 

 )البسيط(     ]98[ :قولهومن صوره البصرية التي حدد فيها حالته واألشكال من حوله، 

زانَــتْ محاِســن شَــطَّيِه حــداِئقُهالَقَد نَزلْنَا على العاصي بمنِزلٍَة -1

ــا  تَبكي نواِعيرها العبرى ِبأدمِعها  -2 فَاِرقُهــا ي اهلُقْي ــد عــِه ب ِلكَوِن

 

 فجماله   ما حل به عند مفارقته لهذا النهر ،        ناًفهذه الصورة رسمها الشاعر مبي                 

 ،وكذلك نواعير المـاء  المنتشـرة        هفافض ساحر ،وزاد هذا الجمال تلك الحدائق التي تمأل       

 ومزج ذلك بذكر الفـراق ومـا       ،   )تبكي (هلشاعر لنا عن حالته النفسية بقول     ابكثرة ،ويعبر   

،وقد )زانت(اللوني بقوله    حظ الجمال ونال )تبكي(وهنا نالحظ الحركة بقوله      لم ، أيحدثه من   

ها تعكس صورتها، وفـي صـورة     ،فالنواعير في بكائ  تاًف ال الشاعر إلى المكان التفاتاً    التفت

لها تعكس صورة اإلنسان الذي يبكي عند الفراق ،وهذا بدوره يجسد التـرابط بـين               مقابلة  

  .اإلنسان والمكان

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ــات )1(  ــري جمالي ــعر البحت ــي ش ــان ف ــة   المك ــة العربي ــام للغ ــؤتمر الع ــة ، الم                         ، الجامع

   . 286- 285 ، 2 ، ع4 م، اإلسالمية
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 ]42[  :يقولوهذه صورة أخرى رسم من خاللها الشاعر كل ما وقع عليه بصره ،

 )المنسرح (                                                                              

ــِرده يا حسن دوالبنا الّذي سـِلبتْ -1 ــواِتِه الغَ ــن أص ــا ِم قُلُوبنَ

ــده أعجــب مــا فيــه َأنَّــه أبــداً  -2 ــا فَقَ ــِه وم ــى قَلِْب ــي عل يبك

 

نسجها وإخراجهـا بمظهـر      ة الدوالب في  فهنا نالحظ أن الشاعر فصل صور                 

يسحر العيون بجماله ،وقد استعان في إظهار ذلك بخياله وثقافته اللغوية في اختيار األلفاظ              

المعبرة عن السحر والجمال ،فهو جمع كل ما جاء أمام بصره في كلمات مختصرة تجمع               

قد جعلـه فـي      من جمال مظهره ،ف     ،فمظهره جميل ،وصوته يزيد    بكل ما يتعلق بالدوال   

إلى مكـان خروجهـا     تها   من وسطه وعود   هايصوت عصفور،ثم يأتي بمظهر خروج الم     

  .بشكل يزيد من جمال الصورة

وهناك صور يمكن إدراجها ضمن الصور البصرية ، ذلك أنها ومن خالل تحليل الشعر 

 :المتعلق بها ، تظهر ارتدادها إلى حاسة البصر ، وهي 

 : الصورة اللونية  -أ

    يبدو أن موضوع اللون أقرب ما يكون إلى عالم الفن التشكيلي، إال أن للـون                    

في الشعر جمالياته الخاصة، إذا ما نظر إلى العالقة القائمة بين الفنـون علـى اخـتالف                 

أشكالها وألوانها، فالرسم والشعر يشتركان في جانب التصوير، ولكـن مـادة األول هـي               

  )1(. هي اللغةاأللوان والخطوط ومادة الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، مجلـة       10 جماليـات اللـون فـي شـعر زهيـر بـن أبـي سـلمى               ربابعة، موسـى،    :  ينظر )1 (

 .م 1998، 2 ، ع2جرش، م
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           وقد لجأ العمري كغيره من الشعراء إلى إدخال اللون في تشكيل بعض صـوره              

وهـي بطبيعـة    ... وأحمر، وأشقر،   ،سود، وأصفر أبيض، وأ :الشعرية بألوانه المختلفة من   

 ومن الصور التي توضح ذلك تلك الصورة التي.الحال تعكس أثراً نفسياً للذات الشاعرة

 )الخفيف (        ]60[: يقولرسمها لمجموعة من الخيول ، ومزجت مجموعة من األلوان، 

المـدى تَتَبـارى   ِهي والريح فـي     أقْبلَــتْ فــي ميــداِنها تَتَجــارى -1

2- ـزـةُ الحضوشِْرقَاتٌ كأنَّهـا را مــار هــتْ أز نَعِم َأيــز ــِل الح ِن ب

ــتَنَارا أبيض جاء ِمثْـَل يـوِم ِوصـاٍل -3 ــياؤه واس ــالى ض ــد تع ق

ــو اآلس ال -4 ه ــر ــذَا َأخْض ــذَارا وكَ ــالفاً وِع ــرد س الم هــب أشْ

ــارا ه اللّيــُل ِإلّــاوَأغَــر كَأنَّــ -5 ــِه نَه قْلَتَيم نــي ا بــد ــا ب م

ــدى -6 ــريم مفَ ــقَر كَ ــذا أشْ ــراراوك ــتَِطير شَ سِق يرــالب ــاء كَ ج

ــيالً -7 ــراه أص ــفَر تَ ــذا أص ســار نَجــم ِمنْــه وســاَل نُضــاراوك

ــاٍن -8 ــأحمر قَ ــقٌ ب ــذا أبلَ ــوك اً عــد مع ــك ــِه األزرارافَ ن جيِب

9- لَـتْ تُخِْجـُل الخَـدأقب لقـاءب اَدثُمِمــرارِنهــا واحلَو ــاً ِمــناضيب 

ــارا صافناتٌ زادتْ على الخَيِر حسـناً -10 ــِت األخْي ــداها وزانَ ــي م ف

          

ألوان ، ليعبر فيها عن موقف شعوري                  فالشاعر في األبيات السابقة حشد لنا عدة        

واحد يتمثل في إعجابه بهذه الخيل وألوانها ، ومعلوم أن األلوان تتحدد معانيهـا الدالليـة                

بحسب وجودها في السياق ، وإن كانت بعض األلوان لها دالالت إيجابية ، وبعضها يحمل               

براً فيها عـن جمـال هـذه         دالالت سلبية ، لكن الشاعر هنا وظفها توظيفاً داللياً عميقاً مع          

الخيل ، وقد حول هذه المعاني من مجرد معان تدركها حواسه إلى معـان راسـخة فـي                   

وجدانه ، وحتى ال تكون لوحته باهتة ساكنة خالية من الحيوية فقد جعل هذه الخيـل فـي                  

 168



أجمل صورة لها وكأنها أمام ناظريه يراقب تحركاتها ، وبالتالي أسبغ عليها جمـاالً مـن                

ل هذه الحركة ، فقد رسم لنا هذه الخيل في البداية وكأنها مجموعة من األزهار المتعددة            خال

األلوان التي تمأل الحدائق والرياض فتزينها ، ثم أعطى الشاعر صورة معينة لكل لون من               

ألوان الخيل فاألبيض منها هو يوم مضيء منير ، واألخضر منها كشـجرة المـرد التـي                 

ر سالفها وعذارها وهي في الوقت نفسه فتاة كشف عذارها ، وكـذلك            تساقطت أوراقها فظه  

األغر منها ليل يضيئه قمره وهو عيناه، ويتابع الشاعر حشده لهذه الصور بشـكل يمتـع                

وكثيراً مـا   . األنظار ويلفت االنتباه إلى هذه اللوحة الجميلة المنمقة المزينة بألوان متعددة            

إلى ألوانها المتعددة الزاهية وقد جاءت صوره في        وصف العمري الخيل في شعره وتطرق       

  .معظمها مبتكرة 

 )الكامل(               ]2[: قولهومن صوره اللونية أيضاً 

1- 

)1(منمقة

ياقوتــةَ الصــفراء بــالحمراءِ  وبدا سهيٌل ثَم والشِّعرى تلي الـ

ــواهِ  وكأنَّما زهـر المجـرِة روضـةٌ -2 ــتْ بج ــد كُلِّلَ ــداِءق ِر األنْ

    فهذه الصورة تعكس جمال النجوم المضيئة للسماء والمزينة لها، فهي مجموعة من             

الزهور التي مألت الرياض، من هنا رسم لنا الشاعر لوحة جميلة لهـذه النجـوم فجعلهـا                 

ياقوتة مضيئة جميلة، وبالتالي جاء الشاعر لهذه النجوم بصورتين تلفتان األنظـار األولـى           

 . جعلها ياقوتة، والثانية عندما جعلها روضة مليئة باألزهار الجميلةعندما

     ومن صوره اللونية أيضاً تلك الصورة التي رسمها للخمرة في صفائها فجعلها كصفاء             

 )المتقارب(                  ]18[  : قولهلون اللهب األحمر، في 

ــافيٍة كاوكــأس المــداِم علينــا تطــوفُ -1 ــراء صـ ــببحمـ للَّهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
)1( . من هذا البحث 233 - 230 مثالً ص:  انظر 
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وصورة الليل في سواده كالشعر األسمر الفاتن لألنظار عندما يلقى على كتف        

 )مجزوء الكامل (                       ]17[  : يقولالمرأة الجميلة فيسحر األنظار، 

ــذَّواِئب  مر فـــاِتنواللَّيـــُل ســـ -1 ــِف ال ــى الكَِت ــى عل ألق

  

      وأجمل من ذلك صورة ذلك الخد الذي يجمع األحمر واألخضر، واألبيض  

 )الهزج(                ]58[ :  يقولواألسود بشكل يلفت األنظار،

ــدغٌ -1 ــه صـ ــد فوقَـ ــروخَـ ــر ومخْضــــ فَمحمــــ

2- دــــوسمو ضــــيبوم ــد ــه جعــ ــرقٌ زانَــ وفَــ

 

 

 : الصورة الضوئية  -ب

       وهي الصورة التي يشكلها الشاعر، بمؤازرة حواسه وملكاته من عناصر  

 )1(.الضوء في الطبيعة الظالم والنور، والليل والنهار، والشمس والقمر

 )مجزوء الكامل(      ]16[  : قولهومن أمثلة هذه الصورة في شعر العمري  

ــب َأومــا تَــرى ضــوء النَّهــا -1 ــلِّ جاِن ــن كُ ــدا ِم ب ــد ِر وقَ

2- ــد ــراياه وقَ تْ ســر وس  ــب ــِل الكواك اللَّي ــن ــتْ ِم غص

ــبا -3 ــتُ الص ــا وق ــدا لن وب ــب ــمراء كاعـ ــه سـ ِح كأنَّـ

أكَــَل الثُّريـــا وهــو لَاعـــب  ورأيــتُ ثعلَــب فجــِرِه -4

ــاِرب   مــا زهــر النُّجــووكأنّ -5 ــفِّ ه ــي ك ــم ف ِم دراه

           فقد جمع الشاعر في صورته عناصر ضوئية كثيرة كالنهار والليـل والصـباح             

 والثريا والنجوم، ووظفها لرسم لوحة جميلة تبرز لنا تفنن الشاعر في وصفه، فقد جعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .144الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي الغريب، الشناوي، علي :  ينظر
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ضوء النهار وظهوره من الجوانب كلها وكأنه جيش منظم أخذت سراياه تظهر مـن كـل                

جانب فأخافت الليل وجيشه، ثم يصور لنا ظهور الصباح وطلوعه وكأنه ثعلب التهم الليـل               

 .شيئاً فشيئاً، ثم كيف أخذت النجوم تختفي شيئاً فشيئاً

 )الكامل(               ]155[  : قوله  ومن الصور الضوئية    

ــنَا   حـــدر اللِّثَـــام فِِِخلْتُـــه قمـــراً -1 غُص تُهــب ــى فَحِس ــم انْثَنَ ثُ

          

فهنا يرسم صورة جميلة يتغزل من خاللها بامرأة فيبين أن وجهها عندما تزيل اللثام        

 .ما حولهعنه يضيء كالقمر الذي يضيء 

 )الطويل(                       ]54[  :  قولهومن صوره الضوئية أيضاً 

1- ـنُهسح ِق يزداديِر السيد نسأرى ح       ـربـه نَض تُ إليه والفضـاءنَظَر!

تَشَقَّقَتْ ليالً عـن جلَابيبـِه الفَجـر       وأشرقَ فـي سـوِد الغمـاِم كأنَّمـا -2

ــى -3 ــام عل ــاوق ــي كأنَّم ــوٍد عل مصابيحه تحتَ الدجى األنجم الزهر    طَ

وناغاه جنْح اللَّيِل في ُأفِْقـِه البـدر       وزفَّتْ إليه الشَّمس ِمن جنِْب ِخـدِرها -4

          

نالحظ هنا أن الشاعر حشد في صورته هذه مجموعة من العناصـر الضـوئية                        

الفجر واألنجم والشمس والبدر، وقد وظفها بشكل جيد في رسـم لوحتـه، فالـدير               كالليل و 

مشرق بارز مضيء حتى عندما تغطيه السحب السوداء وهو في بروزه هذا يشبه النهـار               

عندما يبدو الليل ويبرز، ومصابيحه التي تنيره هي كالنجوم المنيرة في الفضاء، وأجمل من              

 . داد جمال منظره ذلك عندما تبزغ الشمس وتشرق فيز
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 :الصورة الشمية -3

 فندرك بـالروائح    ،)األنف  (     وهي الصورة التي نشعر بها عن طريق عضو الشم فينا           

 .فوارق األشياء

 )مجزوء الكامل (                           ]26[ :قولهومن األمثلة عليها في شعر العمري 

ــاِح -1 ــاِف الِبطَ ــين أكن ــا ب مســك يــذَر علــى الريــاحِ   م

ــاحي ِمن حيثُ يلْفَى الـروض فـي -2 ــان ضـ ــا ريـ أزهارهـ

ــاحِ  والريح فـي السـحِر البِهيــ -3 ــكي الجنَ ِمس ــر ــِم يطي ـ

ــو -4 ــقُ الغص ــري فتَغتَِب ــباحِ  تس ــين الص ــى ع ــا عل ن به

 

رض مصر ،وما فيها من     رة لجمال البساتين والرياض في أ     فالشاعر يرسم صو              

ت رائحتها مع النسـيم وهـي       ثأزهار متعددة الروائح ،فإذا ما هبت الريح وقت السحر انبع         

،وكيف تقوم الرياح بتحريك هـذه      تباق أغصان الشجر    غاها فتختلط مع ا   ذتعطر األجواء بش  

لنا الرياح المحملة بهـذه الرائحـة        ة ،ويزداد جمال  الصورة عندما يصور      يلح الجم ئالروا

 الزكية وكأنها طائر ينبعث من تحرك أجنحته رائحة طيبة ،وقد رسم الشاعر الصباح فـي              

   .طت هذه الرائحة ناظره بالجمال غصورة إنسان

 )الرجز مشطور (                                ]37[ :قوله ومن الصور الشمية األخرى ،

1-  ــد ــد الرنْـــ ــان ونـــ ــا البـــ ــاء بهـــ جـــ

ــدو  -2 ــروقُ تبــــ ــا البــــ ــةٌ فيهــــ نافجــــ

3- درالـــــو ـــــحاببهـــــا هـــــذا الس جـــــاء

4-   ــد ــاح النَّــــ ــدى وفــــ ــانْفَجر النَّــــ فَــــ
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لة باألمطار ،وكيف انتشرت منها رائحة      فهنا رسم الشاعر صورة لسحابة محم                 

ها للمكان ،كانت   تطي وقدومها  وتغ   بعد وصولها إلى المكان ،فهي بأمطارها     ) الند   ( البخور

 الذي سرعان ما تنتشر رائحته بالمكان، ويزداد جمال هذه الصورة عندما يرسخ             كالبخور  

 . ويربطها بالورد الذي تفوح منه الرائحة الطيبة هذه الرائحة

  )الكامل (                                               ]104[:  فيها يقولوهذه صورة أخرى

ا شَـكَا  لْمِحـب إذَ  لو كـان يرِثـي لِ      ِبحبـِهأفِْدي حبيبـاً قَـد فُِتنْـتُ -1

ــاِرِه -2 م ِديــتْ نَســي بــا ه ــكَ واهللا م ستَما مِلهــذَي ــتُ ِب ــا اعتَلَقْ اإلّ

 

حمل الرياح نسيم ديار    فعندما ت  فالشاعر يظهر مدى ارتباطه بديار المحبوبة ،                   

      وهذا يجسد مدى قـوة هـذه الحاسـة عنـد الشـاعر             تمسك ، تعلق بها وي  نه ي المحبوبة فإ 

مسك الشاعر بذيلـه وال يسـتغني       تفنسيم المحبوبة طائر ي    وأثرها في نفسه ،   ) حاسة الشم   (

 .عنه 

 )الطويل (                                           ]165[: قوله  صوره الشمية أيضاًومن

1- هدـرِح ببقَّ في الصر نسيم بهـا        واهلَواللَّـوى و أغصـان بما قَـد

  

صـورة  ف ، فهنا نالحظ أن الشاعر أضفى على صورته كل ما يبرز جمالهـا                         

 ديار المحبوبة ،وتمايل األغصان والتفافها حـول         منالنسيم المنتشر فترة الصباح  المنبعث       

انة الشاعر بعنصري الحركة والصوت في إظهار جمـال صـورته           عبعضها يشير إلى است   

 تلتف طربـاً حين جعل الريح التي تحيط بالمكان تحمل الرائحة الطيبة ،واألغصان تتمايل و         

 .بعث فيها  بما ينوحباً
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 : الصورة اللمسية -4

 الصـورة لهـا      وهـذه  ،س فيها المرء بالنعومة والليونة    صورة التي يح  الهي               

جانبان ،جانب مادي يدرك بحاسة اللمس ،وجانب معنوي كلمس الجمال في نحولة الخصر             

  .في المحبوب

 )الخفيف (                                ]59[ :قولهومن هذه الصور في شعر العمري 

ــالٍل -1 ــه كَِهـ ــالٍم رأيتُـ !ما بـدا للعيـوِن حتّـى تَـوارى        وغُـ

ــوا -2 ــَل نَشْـ ــواٍم إذا تمايـ ــكَارى  ِبقَـ ــه س قْلَتَيــاظُ م ــاً فألْح !ن

ــنَاِحِل الخَصِر حلَّ ِعقْد اصِطباِري -3 ــارا ِعنْ ــره الزنَّ خَص ــد !دما شَ

 !باتَ يسِقي ِمن مرشَفَيِه العقَـار ا     قبَل رْؤيـاه مـا رأيـتُ غَـزاالً -4

 

 ، والليونـة   ، فهذه صورة حشد فيها الشاعر من المفردات ما يوحي بالميوعة                      

  الشـاعر حشـد صـفات خاصـة         ذلك أن   من وأجمل والتمايل للقوام الذي يلمسه الشاعر،    

لصقها بغالم ،فصورة هذا الغالم جاءت في صـورة امـرأة تتمايـل              وأ  ثم ألبسها  ،بالنساء

 ويقـوم    ،  وتسكر عندما تتالمس شفتاه مع شفتي الغـالم        ،تن األنظار تف ف  ، بخصرها النحيل 

 .ا وكأنه يرشف الخمر مبرشفه

والمدقق في الصورة اللمسية في  جانبها المعنوي يجد أنها تعكس حالة نفسـية                          

 .شاعر لفترة معينة نتيجة ما يراه وما يلفت انتباهه يعيشها ال

 

 )الكامل (                                         ]122[ :قوله صوره اللمسية أيضاًمن و

حسن المليحِة أن تُواِصـَل عـاِجال      ِبنْتُ القَريحِة ما ونَتْ في ِخـدِرها -1

وض ِمن السـيوِل خَلَـاِخال   ال بْل تَخُ   أساِوراًجاءتْ تَضوع ِمن الِعنَاِق -2
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ــا -3 ــي لَه ــدتُ تَقِْبيِل َأعــا و لتُهــاِذال  قَبخَــافُ العال ي متَــيالم إن

 

 ،ق الصفات بأصحابها  ي من خالل إلصا   شكلها الحقيق  فهذه الصورة جاءت في                

فهو عنـاق ينسـاب فـي        ناق المتبادل بين الطرفين،   وتظهر الصورة اللمسية من خالل الع     

صورته كانسياب السيول واندفاعها بقوة وهذا بدوره يعكس شدة الحرارة المنبعثـة نتيجـة              

ن هـذه   ة الشفاه لبعضها ،وبهذا فإ    ذلك وتتواصل الصورة اللمسية من خالل التقبيل ومالمس       

 .الصورة تجمع الجانبين المادي والمعنوي للصورة اللمسية 

 )الكامل (                                         ]122[ :قوله  أيضاً صوره اللمسيةومن

ــيكَفٌّ ِلمنـبِجِس النَّـواِل كَأنَّمـا -1 الس ــع ــاِئالدفَ ــه نَ ــد ِمنْ وِل تَم

2- اطَهِســم ــد مي لــيخَِلي مــكَــر ــرى وفَواِضــالويشُ ــاراً ِللِْق ب نَ

 

            فهذه صورة رسمها الشاعر عندما أعطته المحبوبة كأس الخمر ، وهي صورة             

ملموسة مادياً ، فالكأس يحمل باليد ، ونالحظ أن هذه الصورة تعكس الكرم الـذي لمسـه                 

الشاعر بمحبوبته وألصقه إياها فجاء كرمها وإعطاؤها الخمر له كدفع المياه المتدفقـة فـي            

 .السيول 
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 : الصورة الذوقية -5

 )البسيط (                                                        ]49[ : قوله     كما في 

1- غَازلُـهقٌ يـروال يزاُل لـه ب        رـواِشِف فـي أجفاِنـِه حرالم حلو

 ولكنه ليس كـأي حبيـب ، إنـه                   فهذه الصورة تظهر البرق في صورة الحبيب ،       

الحبيب العاشق لتراب يضم شخصاً عظيماً وهو ابن تيمية ، فالبرق يغازل هـذا التـراب                

حلـو  " عذب المراشف عيونه جميلة فيها حور ، وهنا تظهر الصورة الذوقية فـي قولـه                

مـا  عندما جعل التراب امرأة تتمتع بالجمال فمراشفها حلوة المذاق وعيناها فيه          " المراشف  

 . حور 

 )البسيط (                                                    ]68[ :هقول  ومن ذلك أيضاً 

في بعِضِه فُرصـةٌ تَبـدو ِلمنْتَِهـزِ       مِديح ِمثِْلك للعليـاِء بـالطِّرِز -1

 لـم يمـزِ    ورمتَ تمييزه في الذَّوقِ   لو جاء سعدك والصهباء داِئرةٌ -2

فهنا يظهر أن مدح النفري له ذوق مميز مختلف عن أي شيء ، فطعمه                   

 . أفضل من طعم الصهباء وهي الخمر 

  )السريع (                                                    ]92[: قولهومن ذلك أيضاً 

ــرفُـــعذَاره النَّمُل وفـي ِريِقـه النْــ -1 ــِه الزخْ ــي وجنَِت نَحُل وف

ثم يأتي بصورته الذوقية في تذوق ريق        ،  لمحبوبته              فهنا يرسم صورة غزلية    

 .المحبوب الذي جاء طعمه في حالوته كطعم العسل 

ويتفنن العمري في شعره فيجمع بين صفتي الحالوة والمرارة في صورتين متقابلتين                  

 )البسيط (                                                      ]69[ :قولي، في بيت واحد

1- ازـزلألعطـاِف ه ِركِشـع يعدِء       بـرـ وفيه معنًى ِلقلـِب الم جازز
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ــراز  خَلَطْتُ بالصاِب فيه األري فاخْتَلطَا -2 ــِز إفْ ــذَّر للتَّميي ــى تع حتّ

ــزاز  ِه وسـاِمِعِهيلَذُّ فـي ذَوِق راويـ -3 ــرام وإع ــال إك ــا ق وكُلَّم

4- نُـهدعِق ميالر كَِّريى ساللّم لْوح      وأهـواز ـرالجزيرِة ال ِمص أرض

 

فهنا رسم صورة جميلة لشعر النفري، وقد ذكر ألفاظاً تدل على سـمات الـذوق                    

ل، وبالتـالي فهـو يبـين أن        وهي المرارة والحالوة، فالصاب شجر مر، واألري هو العس        

لشعر النفري يجده مزيجاً من الحالوة والمرارة، بحيث يصعب تمييـز الطعمـين              المتذوق

وبهذا فهو جمع بين ضدين في بيت واحد، ويزداد جمال هذه الصورة عندما يصور لنا هذا                

وبهذا جاء  الشعر بالفتاة الحسناء الجميلة حلوة الشفاه وريقها يخرج منه السكر لحالوة مذاقه             

 .يدالن على المذاق الحلو" وسكريحلو " فكلمتا ندفيمترابمعنيين 

وأفضل من ذلك تلك الصورة الذوقية التي حشد فيها مذاقات أخرى، فبين أن                       

 )السريع(           ]115[: يقولطعم الخمر يجمع بين الحالوة والطعم الحار، 

ــا -1 نِّهففــي د احــر ــدونَك ال ــُلفَ ــا فُلْفُ ــِم ِبه ــي الطَّع ــهد وف شَ

ــلُ وافى بها في الكـأِس لكنَّهـا -2 ــا تخج خُطَّاِبه ــن ــذْراء ِم ع

 

 )الرجز(                      ]180[   :فيقولويلجأ الشاعر إلى التورية في الذوق  

ــفُ -1 ــيم ظري ــي غُلَ ــان ِل حلْــو الكــالِم فَِكــه خَِفيــفُ   وك

  

هنا الحلو داللة على صورة ذوقية، لكنه حقيقة أراد المعنى البعيد لهذه الكلمة وهو أن كالم                ف

 .هذا الفتى جميل
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 : الصورة العقلية  -6

هي الصورة التي ترتد إلى ثقافـة       :"يعرف علي الشناوي الصورة العقلية قائالً              

 .لحسية، فتجعلها مجاالً خصباً وال تخلو من ا الشاعر المتنوعة

الصورة العقلية ليست وليدة اإلحساس المباشر وإنما        :" فيقول فأما ساسين عسا          

هي وليدة شاعرية مركبة من خيال وفكر، وإنها صادرة عن العقل والتفكير، فالعقل ضابط              

  .للشعور متحكم بالتجربة وخاضع للصورة

حيح وخاصـة عنـدما وجـدا أن        شناوي وساسين ص  لوأرى أن ما ذهب إليه ا             

 صورة ال بد أن تمتلك قدراً مـن الصـفات        ةالصورة العقلية ال تخلو من اإلحساس، ألن أي       

يسيراً، بل تحتاج إلى تأمل وتفكر، وهذا مـا          الحسية، لكن تذوق الصورة العقلية ليس أمراً      

 علـى رارها و إذ ال بد لنا من إعمال الفكر المدقق للوقوف على أس          : "عبر عنه عساف قائالً   

 . ما فيها من خيال مركب عميق

 )البسيط(                         ]49[   :قولهومن أمثلة هذه الصورة في شعر العمري 

ا ليتَ شعِري هْل في الحاسدين له -1

 ")1(

 ")2(

 ")3(

نظيره في جميع القوِم إن ذُِكـروا؟      ي

موسى لتعتبـروا؟  كفعل فرعون مع    هلَّا جمعتُم لـه مـن قـومكم ملَـًأ -2

3- هغَواِمض ديعليك في البحث أن تُب         قَـرإذا لـم تفهـِم الب ،وما عليـك

 

فهنا رسم لنا الشاعر صورة عقلية اتكأ فيها علـى قصـص القـرآن الكـريم                        

 ه ابن تيمية وما حل به في السجن، ففزع إلى قصة سيدنا يِّوالشعر، ليبرز حالة مشابهة لمرث

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 146 الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي 

  . 38 الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس 

 .نفسه والصفحة نفسها  

)1(

)2(

)3(
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فعله به فرعون، وما حل بفرعون نتيجة ذلك، وكذلك فزع إلى بيت البحتـري،               موسى وما 

، ويبين ألولئك الذين ساهموا في تعذيبه وقتله أن         وبهذا أراد أن يرسم صورة حسنة لمرثيه      

عة ألولئك الذين وقفوا    ذعليهم أن يعتبروا من قصة موسى عليه السالم، كما رسم صورة مق           

 .  يفهموا عمله وما قام به وكانوا كالبقر التي ال تفهم مرثيه فهم لمضد 

  

 )المنسرح (                                    ]57[: قولهومن صوره العقلية أيضاً     

1- ــه ــاتٍم مكارم ــى ح ــر زادتْ عل ــوِدِه بشَ ــد ج ــاتَم عن ــا ح م

2- تَـهخُطْب الفَـارقي ـرلو يحض  ــر ــانَه الحِص ــدى لس ــا تع لَم

3- هـْؤِم قَاِصـدِه يجالو يضأبوا        وأبـو األسـوِد الّـذي ذَكَـر نفَم

م صورة حسنة لممدوحه علي القحفازي، ودلل على مكانـة ممدوحـه            فهنا رس        

فأعمل فكره واستذكر مجموعة من الشخصيات التي عرفت على مر التاريخ بخبرتها فـي              

 .مجالها مثل حاتم الطائي المشهور في كرمه

 

 : الصورة اإليحائية -7

 المعاني المجردة   الصورة اإليحائية تعبير عن المطلق بالمحدد، فهي تشير إلى                 

 دنيـا الحسي، وإنها وسـيلة إيجـاز فـي         بفتجسمها، كما أنها مجازية تعبر عن المعنوي        

 المجهول، تخلق عالماً مجازياً مصفى من األثقال المادية

  

 

     ــــــــــــــــــــــــــــ

  .118 الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسعساف، ساسين، :  ينظر

  

.)1(

)1(
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 )السريع(               ]170[   : قولهومن األمثلة عليها في شعر العمري 

1- انْطُقـيو اكتُبـي قُلْتُ ألقالميتَاهءــو ــالم واسـ ــِت األقـ فَقَالَـ

ــدواهوشُقَِّت األلسـن ِمـن حزِنهـا -2 ــه ال جو دــو اســتْ و وولْولَ

 

تـوحي بـاأللم    فهي    ، ه وحاله  البيتين رسم لنا صورة لدوات      هذين فالشاعر في          

 حين خلع   اري جعل فيه األلفاظ المجردة حسية      وذلك بأسلوب حو   ،والحزن لما حل بصاحبها   

واة مـن البشـر تشـاركه    دالحياة اإلنسانية على ما ليس بإنسان، فجعل األقالم واأللسن وال         

حظ أن الصـورة اإليحائيـة تتضـمن        الحوار، فتظهر ألمها وحزنها على ما حل به، ونال        

فاألقالم إنسان  .  كالصورة اللونية والصورة الحركية وغيرها     ،مجموعة من الصور الحسية   

يكتب وينطق واأللسن إنسان أو امرأة تبكي وتولول حتى شق لسانها من شدة ذلك والـدواة                

امرأة اسودوجه اإلنسانا وتغير حزناً على هذاه . 

 )مجزوء الوافر(                      ]141[:  فيها  يقولوهذه صورة ثانية  

ــى  لـــيس يخِْطيهـــاابعقَـــ -1 ــا تُرمــ ــرام أينمــ مــ

ــيد مــا عاشَــتْ -2 ي الصدا  تُــرمـــهالس هبعـــد وتَرِمـــي

         

 تخطئ  ألفاظاً توحي بقوتها في عملها ، فهي ال       فالشاعر رسم صورة لهذه العقاب مستخدماً        

هدفها ، وتنقض على فريستها كالسهم من شدة سرعتها، فهذه صورة إيحائية توحي بقـوة               

 .هذه العقاب وسرعتها 

  )الخفيف (                              ]6[  : قوله        ومن صوره اإليحائية أيضاً 

ــجاءنَا الَّليـُل فـي عسـاِكِره -1 ــبِ  مقْ ــٍل لَج ــي جحاِف بالً  ف

ــِه  -2 ــن أهلَِّتـ ــيةُ  ِمـ راشـــقاتٌ بأســـهِم  الشُّـــهِبالقِسـ
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             فهذه الصورة توحي بالتغير والتبديل الذي يحصل عند قـدوم الليـل بسـواده             

 الليل قائداً لجيش عرمـرم     وانتهاء النهار ببياضه ، وهنا يلجأ الشاعر إلى التشخيص فيجعل         

 .كثير، والفضاء وما يحيط به وما يمأله كل ذلك يقع تحت إمرة الليل باعتباره قائداً للجيش 

      

 )البسيط  (                                                         ]49[  :قولهومن ذلك 

1- ـرالقَم ـبجحاجي ييكَذا بالـد؟أه طَرالم بذْهحتّى ي ءالنَّو سبحوي 

ــتَِتر ؟أهكذا تُمنَع الشَّمس المنيرةُ عـن -2 ــاً فتَس ــاِفِع األرِض أحيان من

ر ؟ فليس يعرفُ في أوقاِتـِه السـح      أهكــذا الــدهر لــيالً كُلُّــه أبــداً -3

يلْوى علَيه ، وفي أصداِفِه الـدرر ؟       أهكذا يتْرك البحـر الِخضـم وال -4

5- من الِحلِْم ال تَرقى له قُـنَن دطَو       ـرجأحجـاِرِه ح ِمـن دكأنَّما الطَّو

6- ِقيـتْ بالِعلِْم قد فاض ِمن بحروا  تُـهرى وما شَـعظْمالع رحِت اَألبفَفَاض

 

           فهذه مجموعة من الصور اإليحائية المبالغ فيها التي توحي بالمكانة التي كان  

يتمتع بها ابن تيمية ، فقد جعله قمراً ، ثم مطراً ، ثم شمساً ، ثم جعله نوراً بعده أصبحت 

 ليالً، فهو حليم ، وفي حلمه جبل عظيم ال تقترن به الجبال وكذلك بحر في علمه الدنيا كلها

وبهذا رسم لنا الشاعر صورة استعان فيها بالحركة في نسج صورته، . أي أنه غزير العلم 

وقد اهتمت الصورة هنا بالواقع الوجداني أكثر من اهتمامها بالواقع المادي، وفي ذلك يقول 

ثل هذه الصورة أقدر من غيرها على إثارة العاطفة وتحريك الوجدان ، م: " حسام التميمي 

  .وهذه الصورة تمتعنا فنياً 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث والعلـوم اإلنسـانية ،              ،الصورة الشعرية في شعر القدسـيات      

 . 535 ، 2 ، ع13م
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 الخاتمة
       

ـ   د اهللا الـذي أعاننـا علـى إنهـاء هـذه الدراسـة ، التـي نتـوخى                            بعد حم

منها أن تحقـق األهـداف التـي أقيمـت بسـببها ، نعـرض أهـم النتـائج التـي تـم                       

التوصــل إليهــا ، وبعــض التوصــيات التــي نتمنــى األخــذ بهــا ، ونبــدأ بالنتــائج 

 :  فنقول 

 

ــويالً         *  ــر ط ــم يعم ــري ل ــع أن العم ـــ 749 – 700( م ــه إال أ)  ه ن

اســتطاع أن يتــرك لنــا عــدداً كبيــراً مــن المؤلفــات المهمــة وفــي موضــوعات 

 .شتى ، وبعضها يعتبر مرجعاً أساسياً في بابه لجميع من جاءوا بعده 

 

 مــن تأمــل شــيوخ العمــري ، ومــا تلقــاه عــنهم مــن المعــارف يحكــم       *

ــى   ــى وجــه الخصــوص ، واعتمــد عل ــوم األدب عل ــه عــالم تبحــر فــي عل بأن

ــه ــي   مطالعات ــؤرخ وجغراف ــه م ــاء من ــل فج ــه بالعم ــى معلومات ــة ونم  الخاص

وفلكي وسياسي ومهنـدس ومصـور ، كمـا أنـه فـي بيتـه وعـن أبيـه أخـذ فـن                       

 .السياسة 

 

 لــزم العمــري األمانــة العلميــة والدقــة فــي موســوعته مســالك األبصــار *      

وهــذا مــا أكدتــه معظــم المصــادر والمراجــع التــي تناولــت ذلــك ، كمــا أنــه 

 . ث عن كيفية تناوله للخبر والتعامل معه ما يؤكد على تلك الدقة تحد

 

 نظــم الشــاعر فــي معظــم أغــراض الشــعر العربــي ، فــي الوصــف  *       

، لكننـا لـم نعثـر لـه علـى بيـت فـي الهجـاء وهـذا يـدل                     .... والرثاء والمدح و  

 .على عدم تحامله وصفاء قلبه وأنه رجل مسالم 

 

ــاج *        ــب النت ــى جان ــد    إل ــري ، فق ــد العم ــدناه عن ــذي وج ــعري ال  الش

وجدنا لـه نتاجـا نثريـاً ، والمراسـالت بينـه وبـين أصـحابه دليـل علـى ذلـك ،                      

 . إلى الكتب التي ألفها ةباإلضاف

 

 182



ــمي    *        ــى األدب الرس ــافة إل ــري باإلض ــد العم ــامي عن ــد األدب الع  وج

ــذي  ــحات ال ــن الموش ــى ف ــق باإلضــافة إل ــدوبيت و البلي ــن ال ــدنا ف ــر فوج  ذك

 .الباحثون أن العمري نظم فيه إال أنه لم يصل إلينا منه شيء 

 

 لم يكـن غـزل العمـري غـزل وجـد وعشـق ، بـل كـان إلـى جانـب                       *       

ذلك غـزل تظـرف وصـنعة ، وجـاءت معانيـه فـي معظـم أغراضـه الشـعرية                    

تقليدية ، لكنها ال تخلـو مـن إبـداع وابتكـار يظهـران القـدرة الفائقـة التـي كـان                      

 .ها العمري في الصياغة وإعادة السبك واإلخراج يلم ب

 

ــعر     *        ــا ش ــم به ــي وس ــية الت ــمة األساس ــديع الس ــاهرة الب ــت ظ  كان

العمـري، فوجــدنا الســهولة والوضــوح مــن الســمات الغالبــة علــى شــعره ، وإن  

 .كان الموضوع يحدد نوع األلفاظ المستخدمة 

 

ــي شــعره فظهــرت  *       ــة ف ــى التوري ــد العمــري إل ــة وواضــحة ،  عم جلي

وبهذا يكون الشاعر قد سـار علـى نهـج شـعراء عصـره والتـزم بمـا شـاع فيـه                      

 .من مذهب 

 وجد التضـمين فـي شـعر العمـري بشـكل واضـح ، وهـذا يـدل علـى                     *      

 .الخبرة والتعمق عنده ومدى اطالعه الواسع 

  

ــه      *      ــاءت قوافي ــعرية ، وج ــور الش ــم البح ــي معظ ــري ف ــم العم  نظ

 يلفـت االنتبـاه هـو تلـك القصـيدة التـي قالهـا فـي الـدير األبـيض                     متنوعة، وما 

والتــي جــاءت بقــواٍف متنوعــة وحركــات متنوعــة ، وهــذا بــدوره يــدل علــى 

 . البراعة التي امتاز بها العمري 
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 :   ، فهي توصيات يمكن طرحها ، فإن كان هناك وأخيراً    * 

          

نــي تناولــت جانبــاً مــن جوانــب األدب          أشــرت فــي مقدمــة دراســتي أن

عنــد العمــري ، وهــو الشــعر ، لــذا أوصــي أن يــدرس الجانــب اآلخــر عنــده 

وهو النثر ، لما فيـه مـن فائـدة عظيمـة تبـين جوانـب التفـرد والتميـز للعمـري                      

عــن غيــره ، وتظهــر اهتمامــه بالمحســنات البديعيــة فــي النثــر أيضــاً، بــل إن 

حــدــاج و ــه مســالك األبصــار يحت ــدما يكتمــل كتاب ــى دراســة ، خاصــة عن ه إل

 .  تحقيقه 

      كما أنني أوصـي بتحقيـق المخطوطـات التـي وجـدتها لـه لمـا فيهـا مـن                    

 . فائدة عظيمة في ميادين األدب المختلفة 

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
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 :القســم الثاني
 شعر ابن فضل اهللا العمري

  .وثيقجمع وت
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 . المنهج المتبع في جمع الشعر وتوثيقه 
 

    ، اعتمدت في جمعي لشعر العمـري علـى مجموعـة مـن المصـادر المطبوعـة                .1

 البـن فضـل اهللا العمـري ، والمقفـى           مسالك األبصار في ممالك األمصـار     : مثل  

جمـان البلغـاء    ديـوان الفصـحاء وتر    : الكبير للمقريزي ، والمخطوطـة ، مثـل         

 .لصالح الدين الصفدي ، ودرة األسالك في دولة األتراك البن حبيب 

 .شرحت بعض المفردات التي احتاجت إلى توضيح  .2

 .عرفت بمجموعة األعالم واألماكن التي ورد ذكرها في الشعر  .3

 .خرجت األمثال واآليات والشعر المضمن بالرجوع إلى المصادر المختلفة  .4

اً صحيحاً ، بحيث تكـون موائمـة لمعناهـا ، ووزنـت هـذه               ضبطت األبيات ضبط   .5

األبيات ، وذكرت البحر العروضي الذي جـاءت عليـه كـل مقطوعـة أو قصـيدة                 

 .في الشعر 

صوبت ما وقع في الشعر من أخطاء إمالئية أو نحوية ، وأشـرت إلـى ذلـك فـي                    .6

 .الحاشية 

تتمـت الشـعر بـاأللف      رتبت أشعار الشاعر ترتيباً أبتثياً ، فبـدأت بـالهمزة ، واخ            .7

 .اللينة 

رتبت البحور داخل الحرف الواحـد ترتيبـاً أبتثيـاً ،  فبـدأت بالبسـيط ، وإذا ورد                    .8

 .   للبحر نفسه مجزوء أو غيره وضعته ضمن نطاق هذا البحر 
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  :  همزةقافية ال*  
  )ل الكام(                                : وإسالم أبي سفيان ، يقول في الفتح ]1[

ــا قُدام مكَّةَ في جنـوٍد لـم تَـزْل -1 ــن أفيائه ــه م ــاِم علَي ــُل الغَم ِظلَ

ــا  عقَدتْ على أجيـاِد أجنـاٍد بهـا -2 ــوِم غَالئه ةً ِبسمــو ســيالً م خ

قــد ســميتْ بالخيــِل مــن خيالئهــاخــيالً كعقْبــان الطّيــوِر وِإنّمــا -3

4- وباِبهاحطَّتْ شُعنُـوِدِه ِبِشـعــتْ كثائبـ ج مهـه ــا)1(د ــى بطحائه عل

5- اِجححأرى جه ــا   بهـا أبطالـه)2(و ــِن دوائه ســا ِبح ــاع رايتَه فارتَ

ٍبأتى ابن حر -6 وأثابــه فخــراً علــى إيتائهــا   اً مستسلماًمسلم)3(ف

 
 )الكامل (              : كان قد ذكر فيها يوماً  وقال في رقعة لتاج الدين ]2[

َقَّ الصـباح غَاللـةَ الظَّلمـاِء -1

)4(اليماني

ــماءِ ش ــلِّ س ــدير ك ــار غ ــال النَّه وج

كحمامـــٍة مبثوثـــٍة فـــي مـــاِءب في الصباح تـأخَّرتْلوال كواك -2

اصبيحٍة رقََّت حواِشي هـدِبه -3 ووشـى النَّســيم بهــا إلــى األنــواءِ )5(ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  . 234 ، السيرة النبوية في مسالك األبصارالعمري ،  ]1[

    .460 – 459/ 12 مسالك األبصار، نفسه  ]2[

  

 كثب (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الرمل :  الكثيب. ( 

  ) .جحجح(  ، مادة لسان العربابن منظور ، ينظر . الهالك : الجحجحة 

   . هو أبو سفيان صخر بن حرب زوج هند بنت عتبة

أبـو    حمـد ، القرشـي ، المخزومـي     د المجيد بن أبي المعـالي متـى بـن أ          ن عب  هو عبد الباقي ب    

ثـالث   تـوفي سـنة       ،حـد مشـاهير األدبـاء ، وجمـاهير األوليـاء          المحاسن ، المكي مولداً ، أ     

الـدرر   ، ابـن حجـر ،        12/454 مسـالك األبصـار    ،   العمـري :  ينظـر  . وأربعين وسـبعمائة  

  . 2/192 الكامنة
: ينظـر    .أهـداب   :  النابتة على شُفر العين ، والجمـع هـدب ، وجمـع الهـدب              الشعرة:  الهدبة   

 .) هدب (  ، مادة لسان العرب ابن منظور،

 

)1(

)2( : 

)3(

)4(

)5(

 187



4- ٍدتَّى تَجلَّتْ ِمثَْل خَـو ــوزاءِ   خُتِّمـتْ)1(ح ــِة الج ــتَ مظلَّ ِم تَحــالنَّج ب

ــــياقوتةَ الصـــفراء بـــالحمراِءوبدا سهيٌل ثَم والشِّعرى تلي الـ -5

قـــد كُلِّلَـــتْ بجـــواِهرِِ األنْـــداِءوكأنَّما زهـر المجـرِة روضـةٌ -6

7- رشَـمباِح مفي شَفََِق الص بـــدماِءوالنَّّسر ـــهاســـلَّ ِلببكـــي ال ي

 

 :   سنة خمس وأربعين وسبعمائة– عليه الصالة والسالم–اع الخليل وقال عند ود]3 [
  ) الكامل (                                                                           

ــاؤه   !هــذا الخليــُل وهــذه أبنــاؤه-1 ــِه أنب ــد فُراِق ــك بع !يكفي

!ولَــو ان ِجفْنَــك ال يجــفُّ بكــاؤههيهات ال تُـوفي أقـلَّ حقُوقـه-2

3-لَكْتَ عنانَـهم إن كِسك فؤادهيهات قد طـارت بـه أهـواؤه         فَام!

ِبتعز عن أهِل الكَثيـ-4 ب  ِن أين للص وإنَّمـا)2(و ! الكئيِب عـزاُؤه     )3(م

 

 :قافية الباء* 

رآني : أخبرني القاضي شهاب الدين ابن فضل اهللا ، قال : (  يقول الصفدي ]4[

 )البسيط  (:          مرة وفي يدي كتاب له فاتحة ذهب ، فأنشدني كما أنه يتحدث 

وفــي أوائلــه شــيء مــن الــذَّهِبأراك تنظُر في شيٍء مـن الكتـِب -1

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .224/ 1 مسالك األبصارالعمري ،  ]3[

  .19/522 الوافي بالوفيات ]4[

   ددات   :الفتاة الحسنة الخلـق الشـابة ، وقيـل الجاريـة الناعمـة ، والجمـع            :  الخَود وخَـوخُـو.  

 .) خُود ( ، مادة لسان العربمنظور ،  ينظر ابن

معجـم  ينظـر الحمـوي ،      . ن  قرية لبني محارب بن عمرو مـن عبـد القـيس بـالبحري            :  الكثيب   

  .438/ 4 البلدان

 ) .صبب(  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الجماعة من الناس :  الصُّبِّ 

)1(

)2(

)3(
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صــرفتَ منــه دنــانيراً بــال ريــِبلو شئتُ تصرفُ نقداً من فواتِحـِه -2

 )        فوهبته الكتاب 
 

 )البسيط (                                   :                                  يقول  ]5[

ــهِ ليٌل بِه لم يـنَم قَلْـب وال مقَـُل -1 ــي كواِكِب ــاً ف ــراه محيط ــا تَ َأم

يا راكب البحِر حـدثْ عـن عجاِئِبـِه         بدا الهالُل وما أبدى لنـا خَبـراً -2

  
 )الخفيف (                                                                 :   يقول  ]6 [

ــلٍ جاءنَــا الَّليــُل فــي عســاِكِره -1 ــي جحاِف ــبالً ف ــِب)1(مقْ لَج 

2- ــي ــِهالقِسـ ــن أهلَِّتـ اشـــقاتٌ بأســـه ِمـ

)2(

ِم)3(ةُ  الشُّـــهِب)4(ر

  
 وأربعينإحدى  سنة – وهو بالقاهرة – إلى الصفدي - وهو بدمشق– وكتب ]7[

 )الطويل (                                                              :قائالً وسبعمائة 

ــي  رحلتُم فال واهللا ما بعـدكُم قَلْبـي -1 ــي وال لُب ــي وال واهللا عقل بقلب

2- كُمـزارشَطَّ م اناً ثُممتُم زرجـدي وآٍهفآٍههعبـي     على بعلـى قُر 

كم قلبي ِسوى حسِنكم عيني وال غيرِ    وبدلْتُم غَيري وواهللا مـا رَأتْ -3

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .154 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،  الصفدي ]5[

  .136 قنفسه ، ]6[

  .426-1/425 أعيان العصر وأعوان النصر ، نفسه ]7[

 .والزيادة حتى يستقيم الوزن ) جحفل (  وردت في األصل 

   باللَّج  :      لسـان    ابـن منظـور ،     :ينظـر  .عرمـرم وذو كثـرة      : صوت العسكر ، وعسكر لَِجب 

 ) .لجب( دةما ، العرب

 .والزيادة حتى يستقيم الوزن ) القسي (  وردت في األصل 

 .والزيادة حتى يستقيم الوزن ) أسهم (  وردت في األصل 

)1(

)2(

)3(

)4(
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4- كُمـبِبح قَلْبـي َأن ذَنْبـي ني منه ذنباً على ذنبـي       لَِئن كانِزد ا ربفَي

فما قلبكم قلبـي وال حـبكم حبـي        تَغَيـرتُ ِمـثْلكموال تحسبوا أنِّـي -5

6- وِحرِسوى ر وما كُنتُم لْتُمٍمحغْـربِ       مداً وما غاب في التُّرجو ى ِبكُمقَض

فَِنمتُ مع النُّواِم جنْباً علـى جنبـي       نأيتُم فـال واهللا مـا هبـت الصـبا -7

8- ـهجميع ـرورالس عـاَد تُمدع ــبِ لَِئن ــاِئِل والكُتْ ســالي بالر وإال فم

فلستُ بمن يبقى إلى البعِد والقُـربِ      دعوا عنْكُم التَّعليل بـاليوم أو غَـِد -9

إذا بان حبي كيفَ ال ينقضي نَحبـي       راقكموال تَعجبوا إن ِمتُّ حـين ِفـ -10

11- اببَأَأحكُمبِ      نَــا كيــفَ اســتقلَّتْ ركــابـدِك الهفي شَر نيلَّقَتْها العوما ع

فَهلّّا وقَعتُم في القلوِب على الحـب      وِطرتُم ِسـراعاً كـالطُّيوِر مشَـقَّةً -12

سوى ما أفاض الدمع فيه من الجب      وواهللا ما حدثْتُ نَفِْسـي بمجلـٍس -13

إلى أن تغربتُم فَفَاض مـن الغَـربِ       وال كان شَرقُ الدمع من طَبع مقْلَتي  -14

15- ــِدكم عالحيــاة ِبب ــب ِطي ــتُم ونَغَّص      جى حياةُ فَتًى صـبتُر وهيهاتَ أن

16- هفي الهوى َأو ُأريـد اكُمِغي ِسوـي      أََأََََبِطب صـلُكُموـقِْمي وس كُمرجوه

ــدبيدعوِني وأطالَل الـدياِر َأنُـح ِبهـا -17 ــان ينْفَعهــا نَ ــدبها إن ك وَأنْ

 

رضـاً ، فتعللـت بفكـر         ، وال لمس جنبي أ     ونمت ليلة فما طعم جفني غمضاً     : يقول   ]8[

ول ، فقلت بعض ما خطر ، على ما اقتضاه الوطر ، فمنه ما تغزلت به                يجول في شيء أق   

والمجموع وما فيه،     قلم وما يحويه ،     مواقع المطر في سحبه، والقدح في تكليل حببه، وال        

 )الكامل (                                                       :والمنجنيق وما ترميه ، فقلت 

ش ٌَأ -1 لو كان يرثـي فـي الهـوى لمحبـهِ          كَحيٌل قَـد فُتنـتُ بحبـِه)1(ر

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :خريج الت

  .145 - 144  ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي ، ]8[

لسـان  ابـن منظـور ،      :  ينظـر    .الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع ُأمِّه والجمع أرشـاء           :  الرشأ   

 ) .رشأ( مادة  ، العرب

)1(
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ــةكَم صب من دمـٍع علـى أطالِلـِه -2 ــدري بحال ــا ي ــرفاً وم ِهسصــب 

ــِهواشَقْوتي فـي حبـِه واشـقوتي -3 ــن قُرِب ــاً ِم ِإذْ كــان جفنــي مانع

ــهِ واهللا لو بعـث الخيـال لنـاظري -4 ــن هدِب ــيةً م ــه خَشْ ــاع من الرت

 
 )الكامل (                                          :    ومن مدائحه النبوية قوله ]9[

والركب ممتد الخطا فـي المـذْهبِ      جنَحتْ إلي مع األصيِل المـذِْهب -1

2- ــي بــوم م ــاوالي جنْـــب اإلزاِر مطَـــرز بالغَيهـــِبض اإلزار وإنَّم

ــذهبِ   والشَّمس قد همت لتـذهب رهبـةً -3 ــم ت ــا ل ــتْ لن ِقيــا ب لكنَّه

ــا -4 ــةٌ فكأنَّم ــاِئِل ِرقَّ ــى األص ــبِِ وعل تَلَهــِق الم ــوَل العاِش ــت نُح لِبس

ــه فــوق فــرق المغــرِبوالجو حيثُ شَممتَ يـنفح عنبـراً -5 ــذُر ِمن وي

ــاًوم -6 ــاء مخَلِّق ــواِر ج ــر النُّ ال شك قَـد خَطَـرتْ نـواِفح يثـربِ         بشِّ

ــِه -7 ــالحمى وبأهِل ــر ب ــى يبشِّ ــي واف ــةُ والنَّب ــذي المدين ــيكُم ه يهن

ــبِ  هذي المدينـةُ أشْـرقَتْ أعالمهـا -8 ــرِف مطْل ــزتُم بأش ــيكُم فُ يهِن

9- اِئســرع كــأنَّهن هــذي القبــاب ــفَرةٌ سلُــوجولــم تََتَنَقَّــبِ تْم 

ِر    َم واستَِظّل من الهـواجهذي الحدائقُ والنَِّخيـُل وماؤهـا -10  واشْـربِ  )1(ن

11- هــو وا نَحــد ــذا رســوُل اِهللا ِج تَِجدوا النَّواَل الجـم والخُلُـقَ األِبـي       ه

12- ــد ــذا أحم ــوُل اِهللا ه ــذا رس هــذا مطلبــيهــذا النَِّقــي الجيــه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج

  .266-8/265 الوافي بالوفيات الصفدي، ]9[

 الحـوض العظـيم ، وجمعـه      : نها جمع هـاجرة بمعنـى الهجـر ، والهجيـر            إ ر قيل في الهواج   

 ) .هجر(  ، مادة لسان العربابن منظور ، ينظر. هجر

ـ       : القميص والدرع ، والجمع جيوب ، وفالن ناصح الجيـب           :  الجيب     درهيعنـي بـذلك قلبـه وص

  . )جيب (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر  . أي أمين

)2(ِب

)1(

: 

)2(
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ـع المجتَبـي هـذا شَـفيع المـذِْنبِ        هذا صباح المهتـدي هـذا رِبيــ -13

أِبِمــن ِمــن نَســِل إبــراهيم أكْــرم هــذا النَِّبــي الهاشــِمي المجتَبــى -14

ــِب ابــِن الطَّب ابــنالطَّيــهــذا المصــفَّى ِمــن ســاللَِة آدٍم -15 ــِبي الطَّي 

ــتْ بــه -16 ــرفَتْ بــه آبــاؤه وأتَ  الكوكــِبأبنــاؤه والكُــلُّ مثــلُ  شَ

ــه -17 رب منــي هه اُهللا المــار ــبِ واخت ــز المنِْص ــالقُربى وِع ــاه ب بوح

18- كُـنفي المعراِج فضالً لـم ي ِبـي         آتَاهـة قـد حِريون البِمـن د ِلِسواه

ـ   -19 ىيا حبجـةُ الـدمــبِ ذَا فيـِه مهاج ــوُل ِبمخلَ صي ــد أس ــه ــو انَّ ولَ

20- ادياًودــو ــاب ص ــراد الركَ والفجر مثـَل المـاِء تحـتَ الطّحلُـبِ        وام إي

وتُراح ِمـن طُـوِل المسـيِر المتِْعـبِ        ِلتُِنــيخَ فــي بــاِب النَّبــي محمــٍد -21

22- شّــاِق هــذا َأنْــتُمالع شَــرعــبِ يــا م هــي الغَي ــُل داِج واللَّي كُمــب بيوح

ــأملُوا فَجمالُــه لَــم يحجــبِ   قُوموا انْظُـروا وتمتَّعـوا ِبجماِلـِه -23 وت

24- ــه ــِل فإنَّ ــَل الرحي ــزودوا قب  هنَيهـٍة لـم تــذهبِ  لـم يبـقَ غَيـر   وتَ

ــربِ  رب الِفـراقُ فَلَيتَـه لـم يقْتَـربقَ -25 ــم تَق ــه ل ِطيــتَ م لَيــا و ِمنَّ

ــبِ  أيام عمـري مـا أقَمـتُ ِبطَيبـٍة -26 ــم أحس ــإنَّني ل ــواه ف ــا ِس أم

ــأوبِ  ليتَ الزمان يـدوم ِلـي ِبِوصـاِلها -27 ــا المتَ ــد فَِبطَيِفه ــم يِج أو لَ

 
 )مجزوء الكامل (            :                                  يقول في وصف الفيل ]10[

ــهِ  هــذا هــو الفيــُل الَّـــذي -1 ــب لَنَاِبــ ــدو العجيــ يبــ

ر فَبــــان فــــي أنياِبــــهِ  ليــٌل قــد افتَــرس النَّهــا -2

 ــــــــــــــــــــــــــــ 
 : التخريج 

  .154 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي ، ]10[
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 )المديد (           :                                                           يقول ]11[

ــبِ   (                  -1 ــن طَلَ ــئتَ م ــا ِش ــي م َبتَغ ت)1(           )

ــي -2 ــه غَِن ــرء ِمنْ ــوتُ الم ــذَّهبِ  ال يفُ ــن الـ ــين ِمـ ــه عـ ولَـ

 
  )البسيط(                        :                                              يقول ]12[

ب      ِكَأِس راٍح على علياِئهـا حبـِهللا حســن زرافَــاٍت ُأشَــبهها -1 )2(ب

إلى السماِء ِبها مـا عاقَهـا سـبب        يملَى على الخَلِْق هاِديها فَلَو طلعتْ -2

 
في وصف الثلج والبرد والسيل  وكتب العمري إلى ابن الوردي كتابا نظماً ونثراً ]13[

 ) البسيط(          :        ، يقول خمس وأربعين وسبعمائةالذي طعن في دمشق سنة 

1- لَـبشْـقُ ُأخْتَهـا حتْ ِدمارلّا أعه ــب ــاًً فَيكتَِئ أو قَلْب مــرح ــاً فَتَ عين

 
 )الكامل (                                      :                              يقول  ]14[

1- ــب جــا ع ــدام فإنَّه ــِل الم ــهب  أِج ــا شُ ــك ِإنَّه ــْل كُُؤوس وَأِج

فــي الكــأِس قُلْــتُ بأنَّهــا ذَهــبراح إذَا انســـبكتْ أو انســـكبتْ -2

3- ــا و لوهــا ج ــةٌلم ــي عاِطل ه ــب بــا الح ــى أرجائه ــدتْ علََ عقَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .156نفسه ، ق ، ديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي ،  ]11[

  .155قنفسه ،  ]12[

  .181 الديوان ابن الوردي ، ]13[

  .146-145 ، ق وترجمان البلغاءديوان الفصحاء الصفدي ، ]14[

 

 . بياض في األصل 

  حبابه نُفَّاخاتـه وفقاقيعـه التـي تطفـو ، كأنهـا القـوارير             : طرائقه ، وقيل    :  ِحبب الماء ، وحببه      

 ) .حبب ( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . وهي اليعاليل 

والً ، وتعطَّلت إذا لم يكـن عليهـا حلـي ولـم تلـبس الزينـة ،                   عِطلَت المرأة ، تَعطَل عطَالً وعط      

 ) .عطل ( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر. جيدها من القالئد  وخال

)3(

)1(

)2(

)3(
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4- بــر ــذِّتفاشْ ــرٍببل ــى طَ ــرب   ها عل ــو والطَّ ــِتم اللَّه ــا ي فبه

 
 )الطويل (                                         :                         يقول ]15 [

1- كُمـبلَى فُـَؤادي ِبحقُّ الّذي أبحا وــاً صــب ــيكُم هائم ــي ف ــير قلب وص

2- تُمِهـدنَى على ما عضالم كُمحبـ         م ِن ِفعالً فـي الفـراِق وال ذَنْبجاولم ي

ــا ولكنَّها األقْدار تجري على الفتـى -3 تْبــِه ع ــن َأِحبِت ــا ِم ــُل فيه وتحم

4- ابِبقَلبـي ونَـاِظِريأأحب ــا  نا أنـتُم بــاداً وال قُر عــكُو ب ــذلك ال أش ل

 

 )مجزوء الكامل (                   :                                          يقول ]16[

ـــ  -1 ِشيــى الب ــد واف ــبح ق والصبقُربـــِه واللَّيـــُل ذاِهـــب ــــر

2-  ــه ــيم كأنَّـ ــرى النَِّسـ ــب  وسـ ــِب للحبائـ ــكْوى الحباِئـ شَـ

ــحائب  قَـــد جـــاء مبتَـــلَّ الـــردا -3 الس ــس ــد لم ــوُل قَ ءِ  تق

فجـــر تَبـــدى فـــي الغَياهـــبوأتــــى كَغُــــرِة أدهــــٍم -4

ــا  -5 ــوء النَّه ى ضــر ــا تَ م َأو   ــب ــلِّ جان ــن ك ــدا ِم ــد ب ِر وقَ

ــرتْ -6 ــد وسـ ــراياه وقَـ غَصــتْ ِمــن اللَّيــِل الكَواِكــب   سـ

ِح كأنَّــــه ســــمراء كاِعــــبوبــدا لنــا وقــتُ الصــبا -7

ــِرِه  -8 ــب فَجـ ــتُ ثَعلَـ ــ ورأيـ ــا وهـ ــَل الثُّريـ ــبو الأكـ عـ

ــو -9 ــر النّجـ ــا زهـ ِم دراِهـــم فـــي كـــفِّ هـــاربوكََأنَّمـ

ــال  -10 ــوِس الِه ــى ق ــر إل ِل كأنَّــــه للصــــبِح حاِجــــبوانْظُ

ــا  -11 ــرةُ نَهرهـ ــذي الِمجـ ــه هـ ــا ِفي ــاِرب م ــيٍء ِلشَ ــن شَ  ِم

ـــ -12 ــرقُ المنيـ ــا الشَّـ ــارب  لكنَّمـ ــا المغ ــدقُّ قَفَ ــى ي ــر أت ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ 
 : التخريج 

  .8/268 الوافي بالوفيات، الصفدي  ]15[

 .36-5/35مسالك األبصار  العمري ، ]16[
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  )مجزوء الكامل (                 :     ـ صلى اهللا عليه وسلم– وقال في مدح النبي ]17[

1- ــب ــوم عاِئ الي ــي ــن ذا علَ م   اِيــببــدي علــى فَقْــِد الحوج

ةِِمــروِر أســِننَ -2 ــب الظِّبــا)1(و ــا رباِئ ــدور له ــي الخُ ِء وف

3- 

  )2(

ــب   رىزمـــوا الركَاِئـــب للســـ ــوا الركَاِئ مــا ز ــتَ لَ ــا لي ي

ــو  -4 ــنْهم الطُّلُـ ــبح مـ ــب  والصـ ــاِل غَائ ــي الح ــٍر ف ِع كَحاِض

ــ -5 ــوا العقيـ ــاأمـ ــؤادي ال النَّج وإنَّمـ ــاقُوا فُـ ))4ـ اِئـــبس)3(قَ

ـــ  -6 ــم يسي هعــى م ضم ــد ــــر متـــى أراه وهـــو آيـــبولَقَ

ــى -7 ــب المبتَلـ ــا ِللمِحـ بــــين النَّــــواِئِح والنَّواِئــــبيـ

8- الو ــب ــاؤه لَهـ ــوأحشـ ِد ودمعــه فــي الجفْــن ذَاِئــب   قـ

ــزا -9 ــوى الع هــذي ي ــى الّ  فـــي محبِتــِه الغراِئـــب )5(ِئــر يلقَ

ــ -10 بـ ــاِرد)6(ص ــد شـ قَـــلَّ المصـــاِئد والمصـــاِئب   طريـ

11- ــد ــادي المِج ــا الح ــا أيه ــب ي ــى الرغاِئـ ــده أقصـ د وِعنـ

ٍعــلْعــج بــي إلــى عــرٍب علَــى -12  فَِلــي معهــم طالِئــب  )7(س

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .265 -5/262 مسالك األبصار العمري ، ]17[

  .م الوزنوبها ال يستقي) أسنة(في األصل  

ـ              :  الربائب     ، بمعنـى مربوبـة ،       ةالغنم التي تكون في البيت ، وليسـت بسـائمة ، واحـدتها ربيب

 ) .ربب(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . صاحبها يربيها  ألن

 ).عقق(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . واد بالحجاز كأنه عق أي شق :  العقيق 

ابـن منظـور ،     : ينظـر    .هي اإلبل ، عتاقها التي يسابق عليها ، وفيها تكـون النجابـة            : ب   النجائ 

 ).نجب(، مادة العرب لسان

أصـول مـا يرعونـه مـن ِسـرِّ          : دون الِعضاه وفوق الدِّق كالثَّمام والصفراء ، وقيـل          :  العزائر   

لسـان  ابـن منظـور ،      : ينظـر    .، وهـو ِسـرُّ مـا يرعونـه           كالعرفج والثمام والوشيج   الكأل  

 ).عزر(، مادة العرب
ـ            ابـن  : ينظـر   .  قولـك فَِهـم وحـِذر      ة صب الرجل إذا عشق يصب صبابة ، ورجٌل صب بمنزل

 ) .صبب(، مادة لسان العرب: منظور

 .)سلع(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . موضع بقرب المدينة:  سلْع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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ــه -13 ــر ب ــن تَطي ــا م ــا ي ــد الرك ــي ال ــيرها ف وس  و ــب)1(ب  ذاِئ

ــَل ال -14 ــوض اللَّي ــن يخُ ــا م ــواِئب ي ــوائن والشـ ــى الشَّـ يخشـ

ــى -15 ــي ِحم ــِذكرى ف ــوض ب أهــل الِحمــى ِلتَــرى العجاِئــب   ع

ــا وارداً -16 ـــيـ ــاء العذَيـ  َأمــا تجــود ِبــِه لاليــبـــِب مـ

اُألفْــقُ قَــد دب القَِشيـــ  -17

)2( )3(

ــايب   و ــبح ش ــِه والص ــر برأِس ـ

18- ــاتن ــمر فـ ــُل سـ  الــذَّوائبألقَــى علــى الكَِتــفِ  واللّيـ

ــو -19 ــر النُّجـ ــا زهـ  فــــي تراِئــــبِم عقــــود دروكأنَّمـ

ــا  -20 ــد الخُطَـ ــب ممتـ والطّــــرقُ آثــــار الســــبائبوالركْـ

21-  شاســــع دان والقَفــــرـــمضَأيــائب ــرفٌ ِمنْـــه سـ  طَـ

22- ــــاِئم4(مــــا فيــــه إال ع(   خَّــارــِرِه الزحفــي بعاِئــب 

ــراِدِه -23 ــبا ِلمـ ــب الصـ ــب رِكـ ــب الجنائـ ــو رِكـ ــود لـ ويـ

ويقُـــوم فـــي اَألبـــواِب تاِئـــبحتَّــى يــواِفي المصــطَفى  -24

ــدمو  -25 ــُل بالـ ــلُّ تَغِْسـ ــبعِضِعوتَظَـ ــب لـ ــاِس المعاِئـ  َأدنَـ

 لــه الســالم علــى الحباِئــب   ِمويِلــد فــي بــاب الســال -26

ــب  كُـــلُّ المنَـــى فَِبطَيبـــٍة -27 ــوم األطاِيـ ــها القَـ وبأرِضـ

ـــ  -28 ــاك أس ــا فهن ــانِْزْل به ــب  فَ ــاِئق والحقاِئـ ــرار الحقـ ــ

ــى -29 ــي المجتَبـ ــا النبـ ــب  فيهـ ــحابةُ والقراِيـ ــا الصـ وبهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

   والد  :            وابـن  : ينظـر   . بلـد لبنـي تمـيم     : موضع بالبادية ، وهي صحراء ملساء ، وقيـل الـد

 .)دوا(، مادة العرب لسان ،منظور

 )عذب(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ماء لبني تميم :  العذَيب 

  واللُّوب بِطـش ، فهـو الئـب، والجمـع لُـؤوب        العطش :  اللَّوبـاً أي علَو يلـوب وقـد الب ، .  

 ) لوب(، مادة لسان العربمنظور ، ابن: ينظر 

لسـان  ابـن منظـور ،      : ينظـر   .  زخَر البحر ، كمنع، زخْراً وزخوراً ، وتزخَّـر طمـا وتمـأل               

 ) .زخر( ، مادةالعرب

 

)1(

)2(

)3(

  

)4(
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30- ــد ــزاِت محمــ ــحاِئب  ذُو المعجــ ــه السـ ــاءت بدعوتـ جـ

31- ـرســ )1(وأتَتْ وقـد بِبيالِئــ الركأنَّهــا نُــوقٌ ج ـــع 

لـــه الـــدعاء المســـتجا  -32

   2(ب(

ب كأنَّـــه النُّبـــُل الصـــواِئب  و

ــه ذاتَ الخ -33 ــْل عنْ ـــس ــنيمتي ــب ـ ــدر غاِئ ــاتَها وال  وشَ

ــا -34 ــبعوا بهـ ــحٍة شـ ِبِمسـ

)3(

ــب   ف ــم راِيـ ــاً ثـ ــاً حِليبـ لبنـ

ــارماً -35 ــوداً صـ ــاد عـ ــراِئب  وأعـ ــه الضـ ــي ِبحديـ يمضـ

ــ -36 ــد كفـ ـــ ولقـ ــاتي اه اهللا دعـ ــن يع ــوى م ــبـ  أو يعاِي

ــٌل  -37 ــر إال نائـ ــا البحـ ـ

)4(

ــب  م ــه ناِئـ ــا عنـ ــه وإلَّـ منـ

ــاِئب  فَــرض الجهــاد وقاتَــَل الـــ  -38 ــد صـ ــم يرتَـ ــداء لـ أعـ

وِمـــن الســـماء بهـــا كتاِئـــب الــوغَى بكتائــٍب ورمــى -39

ــائب ِمـــن حولـــه -40 ــاِئبوعصـ ــٍل عصـــ ووراء ِجبريـــ

41-  مونبــــالُه موســــيوفُه ءــو ــرقٌ ونَ 5(ب( ــاِئب ن صــز الم 

ــ -42 تَم ــال)6(ر ه ــم ى فَهــد كَــــى أو ُأســــاري ســــالِئب الِع

ــو  -43 ــم األسـ ــوهم وهـ ــب ذبحـ ــزى الزراِئـ ــأنَّهم ِمعـ د  كـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

رسبسر(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . اإلعجال :  الب. ( 

 ما يجلب للبيع من كل شيء ، وقيل الجالئب اإلبـل التـي تجلـب إلـى الرجـل النـازل                    :  الجلُوبة 

، لسـان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر   . ليس له ما يحتمل عليه ، فيحملونه عليها         على الماء

 ).جلب(مادة 

 .لم أقف لها على ترجمة  

 ) .عتا(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر. استكبر وجاوز الحد وتمرد :   وِعِتياًواً عتا يعتو عتُ

 ).نوء(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.   السقوط :  النَّوء

 ).رام(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. أي طلبه:  رام الشيء يرومه

)1(

)2(

    

)3(

)4(

)5(

)6(
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 وهاِئـــبــــس ِبهـــاِئٍم ِدجـــالاهللا أيـــــده فلَيـــــــ -44

ــى -45 ــي الِحم ــرى آِت ــْل تُ ياه ــب ــِه ركاِئـ ــي فيـ ــطُّ لـ وتَحـ

ــى -46 ــاع المنَـ ــد أطمـ ــب وأِجـ ــو تاِئـ ــي وهـ ــرد عقلـ ويـ

ــا -47 ِبه ــد هع ــي ــاد ِل ع ــرتُ ِمــ إن مع ــب ــري خَراِئ مع ن

48- رِرِد الزــو1(فَِبم( ــب    حبـــقــاِء ــى ذواِئ ــوِب أس ــباتُ القُل ـ

 ولَهــم حراِئــب ِم لَهــم هــوى وِبطَيبــــٍة كُــــلُّ األنــــا -49

50- شـــئتَه ـــنـــٍة مبوِبطَيطاِيــــبأو ي ــــبطيي ــــنِمم

ــادٍة -51 ــاِئب سـ ــا نَصـ ــك  وبهـ ــاً تل يتْ حــِقي 2(س(ــاِئب  النَّص

 

 )المتقارب (           :                                     وقال في الدير ]18[

1- 

)3(األبيض

ــب   ومــاً لنــاولــم أنــس بالــدير ي نْتَهــه ي ــرور ب شُ الســي وع

بحمـــراء صـــافيٍة كالَّلهـــب  وكــأس المــداِم علينــا تَطُــوفُ -2

ــب )4(ِسطوفُ بها ِمـن بنَـاِت القُسـوت -3 ــت تَه ســفِّ لَي ــةُ الك  باخل

ــا -4 ــين رهباِنهـ ــةٌ بـ ــانا رهــب   مبتَّلَـ ــي حشَ ــا ف ِلألحاِظه

ِحسيحيةٌ طَلَعتْ فـي المسـو -5 ــب)5(م ــٍل ذَهـ ــلَّ ولَيـ ــبٍح َأطَـ كَصـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .475 - 1/474 بصارمسالك األ العمري ، ]18[
 

     لعله أراد زرقاء اليمامة، وهي من بني جديس، وهي مضـرب للمثـل فـي حـدة النظـر وجـودة                      

 .3/44 األعالمكلي، ينظر الزر. البصر

 .الوزنوبها ال يستقيم ) لتلك( في األصل 
لحجر قـد بنـي بـا     . بـيض كمـا سـمي ، عليـه رونـق            هو دير جليل البناء ، أ     : بيض الدير األ  

 في أبنيته ، وهو غربي النيل ، في طـرف الحـاجر المطـل علـى المـزدرع ،                     األبيض ، وزين  

   .1/466مسالك األبصار العمري ،  :ينظر . فيما يقابل إخميم 

  .)قسس ( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . حتى تنتبذ  تُدرالتي ال :  القُسوس  

 ـوح    الكساء من الش  :  الِمسحسينظـر ابـن منظـور ،      .عر ، والجمع القليل أمسـاح ، والكثيـر م

 ) .مسح( ، مادة العرب لسان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

 198



ــب  وقَد غاب عنَّـا ِعيـان الرقيـب  -6 هو ــد ــا قَ ــان بم ــاد الزم وج

ـىَرشْفُ اللَّم -7 خــدوِد لــدينا نُهــب  وعــض ال خُلَـس بيننـا )1(ف

 
  )الوافر (                      :                                              يقول ]19[

ــذَب  عِتبتُ وقُلْـتُ إنِّـي ِقيـَل عنِّـي -1 ــه أك ــِمعنا ِمنْ ــا س ــاٌل م مق

ــكٍْر -2 ــِل شُ ــاِنع بقلي ــي ق فقــل لــي مــا ِلكُثــِر الــذَّم أوجــبوإنِّ

ــبوال تَعجــب ِلقَلــِب الخيــِر شَــراً -3 جــِب أع ِبظَهــِر الغَي ــي ــذَمك ل فَ

فتــرك العتْــب ِمنْــك علــي أصــوبوإن تَر َأن فـي عتبـي صـواباً -4

ــب  وقد قُلـتُ الَّـذي عنـدي وهـذا -5 ــب َأِو اركَ ــا فاجنَ ــةُ حاِلن نهاي

ــٍر -6 ــلَّ خي ــِلفْك إال ك أس ــم ــب  ول ــر معِت ــإنِّي غَي ــب ف وإن تَعتَ

 

 

 :قافية التاء * 

 المشركين للصلح ، ث ثم نك وقد ذكر العمري فتح مكة ، وما سبق ذلك من صلح]20[

  )الكامل ( :                             ونزول سورة الفتح مبشرة بفتح مكة ، يقول 

ــا  همـايوِبمكٍَّة فـي المـوِطنَيِن كل -1 ــوب جنَاِته ــه ذن كارمقَتْ مــب س

2- ملَى وقـد أعطـاهفَواِتهـا        في النَّوبة اُألويح عـن هداً بكـفِّ الـرهع

ــاووفى لهم في عهِد مكَّةَ مثل مـا -3 ــى جمراِته ــدروا فأصــالهم عل غَ

ــرفاِتها  والنَّوبةُ األخـرى أتَـاهم معِلمـاً -4 ــى شُ ــتْ عل ــٍب طَم بكتائ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .309/ 16مسالك األبصار  العمري ، ]19[

 . 217 السيرة النبوية في مسالك األبصارالعمري ،  ]20[

)1(  .)لمى( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . سمرة الشفتين واللِّثَاث :  اللَّمى 
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البحـر   تموج مثَل  طُـوِد خَيِلـِهجنْد مزلـزُل كـلِّ -5  فـي حركاتهـا    )1(و

ــا   غَرستْ بـأعلى مكَّـٍة راياِتهـا -6 آياِته ــن ــرآِن ِم ــع الق ولواِم

)2(وأتى ابن حرٍب نَحـوه مسـتأمناً -7 ــِن ســاوِبح ــى ِعلَّاته ــِه عل  طَاعِت

 

خمـس وأربعـين     في ذي الحجة سـنة       – عليه السالم    -الخليلوقال عندما زار      ]21[

 )الطويل(                                                                     :وسبعمائة

وها قد جئتُـه واستَضـفْتُه     ! ضيوفاًخَليُل إلِه العـرِش أوُل مـن قَـرى -1

ــاً -2 ــتُ كريم أتَيــه ابــزاُل رح ــه   ال ت ــثُ نَظَرتُ ــِد حي ــةً بالوفْ مطَبق

وليس سـواها بارقـاً ثَـم ِشـمتُه        دعتْ ناره الضيفَان في غَسِق الدجى -3

ــدهفتى الجوِد شَيخُ األنبيـاِء جمـيِعِهم -4 ــه ووال ــاً عِلمتُ ــاً، يقين م حقَّ

 )الكامل (                                                   :                يقول ]22[

ــةً -1 جــاٍة ح مــى ح ــيم عل ــا نُق في حسـِنها ولَهـا جمـاٌل يبهـتُ        ِإنَّ

ــكُتُ ومناوِمن النَّواِعيِر الِفصـاِح خُصـ -2 ــاِطقٌ ال يس ــان ن ــا ِلس ولَه

 

 ، وقـد    السنَ ونمت ليلة طالت كالهجر ليس فجر "  يقول ابن فضل اهللا      ]23[

ح علي فـي    كل جفن بحاجب ، وكان ولدي قد أل       تأخرت لقلبي الواجب كأنما سدت أعالي       

 )الكامل ( :                فكتبت إليه ، من وطره سفري ، ثم بعث يقول إن السفر لم يكن

ــتُ  عتَب الحبيِب على المِحب تَعنُّـتُ -1  ــاء ويثِْب ــا يش ــو م اهللا يمح

)4( ةُ)3(وسنه      

و

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

   .2/629 مطالع البدورالغزولي ،  ]21[

  .1/424  لنصرأعيان العصر وأعوان االصفدي،  ]22[

  .159 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء ، نفسه ]23[

 .وبها ال يستقيم الوزن ) كالبحر (  في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن ) بأحسن(  في األصل 

 نسوسن (، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرثقلة النوم : لو ( . 
 ).وسن(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. ير نوم النعاس من غ: السِّنَةُ  

)1(

)2(

 .ا )3(

)4(
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ــتُيشكو الفراقَ وربعه وهو الَّـذي -2 هبــَل ي ــا وأقب ــراقَ لن ــب الفُ جل

ــتُ   قُْل ما تشاء فال تَِجد ِمنِّي ِسـوى -3 ــمع ينِْص وس قُهــد صٌل يــو قَ

ما ليس يوصفُ غَيـر أنِّـي أسـكتُ        ي وما بـي ال بِليـتَ بمثِلـِهدعِن -4

ــتُ  ما لي وِلي في كلِّ بـرٍق المـٍع -5 ــاِم تَلَفُّ ــلِّ الغم ــي كُ ــر وف نَظَ

ــقَ عهدي بقلبي وهو يفِلـتُ كُلَّمـا -6 ــتُ  عِل ــه ال يفِْل ــال فَمالَ الِحب

7- ِإن ى واليـومكان يخِفقُ للنَّو ــتُ قَد ــقُ يخِف ــوى وأراد يخف ــر النُّ ذُِك

 

 : جيمقافية ال* 
 )مجزوء الكامل (                 :                                              يقول  ]24[

 1-     )        

اهللا يفْعــــُل مــــا يشَــــا -2

(               )1( جــر ــن الحـ ــيقُ ِمـ ــى يضـ أنَّـ

ــالحجج و ــاِلطُ بــ ــا يغَــ ء  ومــ

  )الوافر(         :                          وقال الشيخ شهاب الدين بن فضل اهللا ]25[

1- َألـــيم صقَـــر ونـــاموٍس لَـــه   ــوج ــا نُض ــه لن ــه ومن ــوج لَ نض

ــا -2 ــين أنَّ ــراه الع ــٍب ت ــن عج ــجيج   وِم الض ــع ــاموس يرتف ــع النَّ م

 

 :     حاءقافية ال* 

 وقال يصف مسك أرض مصر، وريا الروض والعطر الذي يمأل الـريح واغتبـاق              ]26[

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

 . 157  ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي ،  ]24[

  .1/224 مسالك األبصار في ممالك األمصارالعمري ،  ]25[
ــيوطي ،  ]26[ ــرةالس ــن المحاض ــود رزق ، 331 -2/330 حس ــليم، محم ــ، س ــالطين رعص  س

   .357 - 7/356 المماليك

 . بياض في األصل 

 

)1(
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                      :ةلن المشاهد الطبيعية الفاتنة الجميإلى غير ذلك م...  ازهااألغصان، واهتز
                  )      مجزوء الكامل (                                                                           

ـاـ -1 ــاِح)1(م ــاِف الِبطَ ــين أكن يـــاِح بعلـــى الر ـــذَري ـــكِمس

ــاحي  ِمــن حيــثُ يلفَــى الــروض فــي -2 ــان ضـ ــا ريـ أزهارهـ

ــ -3 ــي الس ــريح ف ـــوال ــاحِ   حر البهي ــكي الجن ِمس ــر ــِم يطي ـ

ــو  -4 ــقُ الغُصـ ــري  فَتَغْتَِبـ ــباحِ  تسـ ــين الص ــى ع ــا عل ن به

ــــمنصب مهتـــز الصـــفَاِحوالنِّيـــُل فـــي تَيـــاِرِه الــــ -5

بـــِه الســـفاِئن كَالجبـــا -6

)2(

ِل تجـــوُل أمثـــاَل الِقـــداحِ  و

ــهواِتها -7 ــن صـ ــتُ ِمـ ــاحِ فَركبـ ــاكنةَ الِجمـ ــاء سـ )3(دهمـ

ــ -8 ةًراق ـــ )4(ح ــى اس ــري عل ــاِء    تج ــي الم ــم اهللا ف ــراِحـ القَ

ــواِحيواُألفْــــقُ ِمثــــَل حديقــــٍة -9 ــرةَ النَّـ ــراء مزهـ خضـ

ــاحِ تحكـــي المجـــرة بينَهـــا -10 ــي أقَـ ــدفَّقَ فـ ــر تـ نَهـ

ـــ -11 ــوزاء للْـ ــادت الجـ ــلَيواقْتَـ )5(ِل الـ ــيِم ــرواحِ به ــى ال  إل

ــةٌ  -12 ــه ِزنجيـــــ ــاحِ فَكَأنَّـــــ ــأطراِف الِوشَـ ــِذبتْ بـ جـ

ـــ -13 ــِه الْ كوج ــباح ــدا الص ــاِئيوب ــداحي)6(جـ ــِل المِتـ  الْمهلِّـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .وبها ال يستقيم الوزن ) اوم( في األصل 

لسـان  ابـن منظـور ،      : ينظـر   . وصفْح كل شيء جانبه ، والجمـع ِصـفَاح          : الجنب  :  الصفح   

  ) .صفح( ، مادةالعرب

ذهـب يجـري غالبـاً           : إذا لم يثن رأسه ، وجمح الفرس بصاحبه جمحـاً وِجماحـاً           :  فرس جموح    

  ) .جمح(، مادة  لسان العربظور ، ابن من: ينظر . واعتز فارسه وغلبه 

ابـن  : ينظـر    .ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمـى بهـا العـدو فـي البحـر                 :  الحراقة   

  ) .حرق(، مادة  العرب لسانمنظور، 

 ما كان لونا واحداً ال يخالطه غيره سواداً كان أم بياضـاً ، ويقـال لليـالي الـثالث التـي                    :  البهيم   

  ) .بهم(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر. بهم : يها القمرف ال يطلع

 ) .جأي(، مادة لسان العرب: ينظر . كتمته: ستره، وجأيت ِسره : جأى الشيء جأياً 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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 )الطويل (                                                        يقول                    ]27[

ــزيح  ي ِمــن هــواك مــريحأمــا ِلفُــَؤاد -1 ــراِم م ــاِت الغَ ــا ِلعالم وم

ِينيإنِّي لَيصب -2 ِككُــلُّ حمــاٍم فــي األرا سـنَا كُـلِّ بـارٍق)1(و  ينُــوح)2(و

ِن بطِن وجرأِحن إلى الجرعا -3 ٍة)3(ِء ــفوح ويعِجب)4(م ــاً وس بــا ر ــي ِمنه ن

4- ِقيِق سـوائحبـالع ـاءوما بـي ِظب        لـوحولكن لمعنـى فـي الظِّبـاِء ي

    

  )الرمل (                                            :                         يقول ]28[

ـاــْل شَــجياً عــن فُــَؤاٍد نَزحـ -1 وخَليــاً ِفــيِهم كَيــفَ صــحا   )5(س

2-  مهـــدعـــذُقْ بي ـــاً لَـــمِحبمــا و حرــا ب ــم م ــريٍح ِبه تَب ــر غي

ــذكرا -3 ــدمع ِب ــزج ال )7( ه قَـدحا )6(م ــم ال        لَه ـقَاهس ـنم يمثل خَـد

4- ــب ــذا عجـ ــفُ وهـ شَــبح كيــفَ يالقــي شَــبحا   زاره الطَّيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .230 ، قدرة األسالك ، 3/125 تذكرة النبيهابن حبيب ،  ]27[

عقـد   ، الزركشـي ، 1/15 وفيـات فـوات ال ، الكتبـي ،  8/267 الـوافي بالوفيـات  الصـفدي ،   ]28[

  .1/19 الحجدرة ال ، المكناسي ، 64ق  ،الجمان
 

 .وبها ال يستقيم الوزن ) ليصيبني( في األصل 

لسـان  ابـن منظـور ،      : ينظـر   . شجر معروف ، وهو شجر السواك يستاك بفروعـه          :  األراك   

 ) .أرك(مادة   ، العرب

هـي الرملـة السـهلة المسـتوية ،              : كل الرمـل ، وقيـل       األرض ذات الحزونة تشـا    :  الجرعاء   

   ) .جرع(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . هي الدِّعص ال تنبت شيئاً :وقيل 

 ) .وجر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . موضع بين مكة والبصرة  :  وجرة

  .أيضاًوبها يستقيم الوزن " ا حزاً عنْهم قد نَسْل شجي"  وردت في درة الحجال للمكناسي 

وبهذه الكلمة يكسـر الـوزن ويمكـن للـوزن هنـا أن                " بذكرى  "  وردت في فوات الوفيات للكتبي       

 " بذكرى لَهم " يستقيم إذا قلنا 

   .يضاً لوزن أوبها يستقيم ا" قَاه القَدحا  س إنيدمثل خَ"  وردت في درة الحجال للمكناسي 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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 )الطويل (    :                   يقول مجيباً على الصفدي في ضحايا أهداه إياها ]29[

ِلتُصِبح كاألعداِء في بكْرِة األضـحى     أََتَتْني ضـحاياك الّتـي قَـد بعثْتَهـا -1

2- مهــيع ــالب جم ــدانا ك ــك أع وحاشاك ال تُجزى الكالب ِلمن ضحى     وحقِّ

  

  )السريع (                 :                                                    يقول ]30[

1- احــلَّ ر ــدع كُ ــُل فَ َل اللَّيــاو مخْضــوبةً حمــراء ِمــن كــأِس راحتَطَ

ــ -2 ــوةً فَب ــه قَه ــقينا ل )1(اتَ يس ــتْ ــاحتَهللَّـ ــروح باالرتيـ  للـ

ــتْ -3 ــا أقْبلَ ــن دنِّه ــةً ِم راِقص ــاح ــي ِوشَ ــةً ف اِقصــا ر ــا ِمثْلُه م

 

 : قافية الدال * 

فضل اهللا العمـري صـاحب ديـوان        وكتب إلي الشهابي أحمد بن      :  يقول الصفدي    ]31[

اإلنشاء الشريف بالشام المحروس وقد تواترت األمطار في شهر شباط وذلك فـي سـنة                    

 )البسيط(       :                                                أربع وثالثين وسبعمائة 

طلقٌ وأما نـداها فَهـو جـلُّ يـدي           أمـا وجههـا فَنَـدحائب السـيِه -1

فيه وفاء علينـا الصـيفُ بالمـدِد         عادتْ علينا وقد ولَّى الشّـتاء بمـا -2

بزاِخِر البحِر تحتَ العـاِرِض البـِردِ       وجاء شـهر شـباٍط فـوق عاِتِقـِه -3

ــِه -4 ــام مدِت أي ــه ــا لَ ــت علين ــ طال ــال ع ــأن أيامــه أضــحت ب دِدك

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 ، الحســني ، أبــو الطيــب             8/256 الــوافي بالوفيــات  ،1/422 أعيــان العصــر الصــفدي ، ]29[

  .16/45 الذيل على سير أعالم النبالء، محمد 

  .154 ق ،ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء ، الصفدي ]30[

  .151 ، ق التذكرة ، نفسه ]31[

)1( .وبها ال يستقيم الوزن ) تهلّت(  في األصل 
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نهايٍة فـي مـدى سـبٍق وال أمـدِ          لقد جرى وهو ممتـد العنـان بـال -5

والبــرق يخمــد منــه كــّل متّقــد ما دام تهمي سجاك المزن سـاكبةً -6

سوابقُ المزِن مثـل اللؤلـؤ البـردِ        وقد خفى البرق في أثنائها وجـرت -7

لكن عيون الحيـا منـه بـال رمـدِ          فأرمــدتْ كــّل عــيٍن مــد ســائلها -8

َأما تَرى الرعد منها مثـل مرتَِعـدِ        وصيب الرعـِد ال ينفـك بزجرهـا -9

ــالزردِ  يرمي رواشق مثـَل صـوب وابلـه -10 ــروض ب ــه دروع ال فَتَتَّقي

حمراء تعبقُ بـين المـاء والزبـدِ        ورب صهباء فوق الزهـِر سـائرةٌ -11

ــه -12 ــم ريقت ــِزن طع ــِق م أشهى من الراِح أو أصلى من الشَِّهدِ       ورب ري

ــه -13 ــواء ب ــال الثَّ ــا ط ــه ربم وعافَه النَّاس للتّطويـل فـي المـدِد         لكنَّ

ــةً -14 ــدار منفح ــاوز المق ــا ج وجاء بالغيث صوب الغيـث والنّكـدِ       فربم

ــِه -15 ــن تثاقُِل ــاٍد م ــرر ب ــم تض وكــم تضــور منــه ســاكن البلَــِد وك

 

  )الخفيف (                                 :            يقول وقد كتب إلى الصفدي ملغزاً ]32[

ــدِ  أيها الفَاضـُل الّـذي حـاز فَضـالً -1 ــن مزي ــه ِم ــه ِلِمثل ــا علَي م

ِمَد تَرانـي عبـد الـرحي -2 ــ إليـه)1(ق ــد الحمي ــه عب ــاءى إلي دِ تن )2(و

ــدٍر  -3 ــه ذاتَ ِخ ــمى ب شــيٍء س ــدِ أي ــاِء أو بالعبيـ ــٍه باإلمـ تائـ

خْفَ في جميـِع الوجـودِ     وهي لم تَ  هو وصـفٌ لـذاِت ِسـر مصـوٍن -4

وهو يـأتي مـع الربيـِع الجديـدِ        مذْ مضى حينُها بهـا لـيس يـأتي -5

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .257-8/256 الوافي بالوفيات ، 1/421 أعيان العصر الصفدي ، ]32[

  .جمته يريد به القاضي الفاضل وقد سبقت تر 

 :ينظر . توفي سنة اثنتين وثالثين ومائة ، المعروف بالكاتب ، وهو عبد الحميد بن يحيى العامري  

  .1/307 وفيات األعيان،  ابن خلكان 

)1(

)2(
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6- النّـاس طُـر شِّـربممـا ي وهًا ِمنْــه مــأتى وكثــرةً فــي العديــِد)1(و

7- أراد ــيم ــذاٍت وحلـــ بْل ِلشـيٍء سـواه فـي المقصـودِ        ه ال لـــ

8- ــفيه س ــاه ــِن ارتج م ــيء وهــو شــيء مخصــص بالرشــيِدذاك ش

 

 ) الرجز مشطور(           :                                                      يقول]33[

ــدِ  -1 ــن نَجـــ ــزاً مـــ ــا مرتَِجـــ ــاء لهـــ جـــ

ســـــــــحابةٌ وفيـــــــــةٌ بالعهـــــــــِد -2

3-  ــد ــي الشَّــــ ــةٌ فــــ ــا محكَمــــ خُيوطُهــــ

ــدِ  -4 ــَل الِعقْــــ ــور ِمثْــــ ــا المنْثــــ ودرهــــ

ينِْصــــــتُ نُوهــــــا ِلصــــــوِت الرعــــــِد -5

ــدي   -6 ــره ويجــــ ــود قَطــــ ــم يجــــ ثُــــ

7- للح فيهــــــا قــــــاِرىء ــــــدعــــــدوالرم

ــ -8 ــرِديهمهــــ ــاد يــــ ــم فَكَــــ  إذْ هــــ

9- ــد ــر ِلحـــــــ ــأنَِّني مزمِجـــــــ ـــــــ

2(م(

ك

ــدِ  -10 ــمِر الِحقْــــ ــَل مضــــ ــرقُ ِمثْــــ والبــــ

أحشَــــــــاؤه مملــــــــوءةٌ بالوقَــــــــ -11

ــهدِ  -12 ــِل الشَّـــ ــقٌ كَِمثـــ ــا ِريـــ ــار لهـــ َـــ

)3(ِد

ن

كَـــــم قَـــــدحتْ شَـــــرارةٌ ِمـــــن ِزنْـــــِدي -13

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 : التخريج 

  .152-151ق  ،ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء ، الصفدي ]33[

 ) .طرر ( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر : جميعاً : طُراً  

 ) .همم(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر .  همهم الرعد إذا سمعت له دوياَ 

 ) .وقد(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . ر انَفْس النّ: د  الوقَ

)1(

)2(

    )3(
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كَأنَّــــــه ســــــيفٌ بغَيــــــِر ِغمــــــدِِ    -14

ــدِ  -15 ــيوِف الِهنْــــ ــض ســــ ــه بعــــ لكنَّــــ

16-   ــد ــاِرِه للحـــ ــي آثـــ ــاز فـــ ــد جـــ قَـــ

ــدي  -17 ــوِل بعــــ ــى المحــــ ــرد علَــــ مجــــ

ــدي  -18 ــٍن ال تَهــــ ــرتْ ِبَألْســــ ــم جــــ ثــــ

ســــــــحابةٌ قَاِئمــــــــةٌ بــــــــالورِد    -19

20-    ــد ــيِق القَــــ ــلَّ رشــــ ــتْ كُــــ فََأنْبتَــــ

ــردِ  -21 ــي نَـــ ــِه فـــ ــن أوراِقـــ ــفُّ ِمـــ يلْتَـــ

22-   ــد ــن نــــ ــاِمراً ِمــــ ــدتْ مجــــ وأوقَــــ

ــدي  -23 ــيٍح ِعنْـــ ــلَّ ملـــ ــتْ كـــ ــد خَلَفَـــ قَـــ

ــِديٍر ِغيــــــثَ  -24 ــّل غَــــ الــــ ــالنَّرِد)1(ك  بــــ

ــتَ -25 ــالً إذَا قَِبلْــــ ــِدي أهــــ ــن بعــــ  ِمــــ

       أبياتـاً يعزيـه فيهـا بوفـاة والدتـه ،           وكتب العمري إلـى محمـد  ]34[

 )السريع(                                                             : يقول 

 

صــيبةُ الفاِقــِد فــي فَقْــِدِه -1

)2(السـبكي       

)3( ِدِه ــي وحــ  م ــِد ف ــر للواِح تَظْه

ــدةٌ  -2 ــه م ــتْ ب ــن طَالَ ــلُّ م فَنَقْصــه فــي منتَهــى حــدهِ   وكُ

ِمن ميـٍت قَـد صـار فـي لَحـدهِ          ومــا علــى المــرء إذا لَــم يمــتْ -3

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .177-9/176  طبقات الشافعية الكبرى السبكي، ]34[

 .وبها ال يستقيم الوزن ) الِغيثَ (  في األصل 

هو محمد بن عبد الطيف بن يحيى بن علي بـن تمـام السـبكي ، الفقيـه ، المحـدث ، األديـب ،                          

 طبقـات الشـافعية الكبـرى     ينظـر السـبكي ،       . أربع وأربعـين وسـبعمائة    توفي سنة    المتقن ، 

9/167.  

هو هكذا فـي األصـل ، بالحـاء المهملـة ، وأرى أن صـوابها بـالجيم                  " للواحد في وحده    "  قوله   

 .ما يجده الرجل في قلبه من حزن أو طرب : جد وفال في الكلمتين

)1(

)2(

)3(
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ــا  -4 ــه البكَ ــه علي غِْنيــان ي ــو ك لكانَــت األنــواء مــن مــدهِ   ل

ــوتُ -5 ــا الم ــِرىٍءِميعادن ــا الم ــِدهِ فم عــاِد عــن و ــي الميع ــر ف يِف

ــدهِ  وإنَّمــــا األيــــام معــــدودةٌ  -6 ــي ع ــان ف ــطُ اإلنس ال يغْلَ

ــوِرٍد  -7 ــى م ــام عل ح ــن ــلُّ م ــى ِورِدهِ وك ــأتي إلـ ــيره يـ مصـ

8-  عجــز ــا م ــوِت ِبنَ ــاِئقُ الم ســِدِهو هســعى علــى جي ــن وكــلُّ م

ــٍد  -9 ــى واِل ــي عل ــٍد يبك ــمْ ولَ وواِلــٍد يبكــي علــى ولْـــِدهِ   ك

ــرى أوٌل -10 ــي الثَّ ــاوى ف ــد تس ــر قَــ فَقَ ــِدهِ وآِخ عب ــن ــاء ِم ج د

ـيسَلـ -11 كَلَّــا وال الســيِد ِمــن عبــِدهِ    بــين العبــِد ِمــن ســيٍد)1(ف

ــِه  -12 بــى ر ــر إل ــلَّم األم س ــن ــِدهِ م قَص ــن ــوه ِم جرــا ي ــاز ِبم ف

ــِدهِ  الـردىكلُّ امـرىٍء منَّـا سـيلقَى -13 ــاء أو حمـ ــِه إن شـ ِبذَمـ

الفـتحاسمع أبا  -14 وال تُثيــر النّــار ِمــن زنْــِدهِ    وِقيـتَ الـردى)2(ف

محتســباً لألجــِر فــي فَقْــِدهِ   ِمثلُك مـن يلْقَـى الـردى صـابراً  -15

ــزْل  -16 ــم ي ــرةً ل ــاً ب تَ ُأمــد ــعِدهِ  فَقَ ــي س ــِرقُ ف ــا المشْ كَوكَبه

17- ــى ــا فَت ــك فين ــتْ ِمنْ ــتْ وأبقَ ــن ِورِدهِ  ماتَ ــورِد م ــاِء ال ــِل م كِمث

 
 )الطويل (                            :                                           يقول]35[

ــاِدي كَـالعين والهـدب عـارضَأِحبتُ -1 ــذُ رقَ ــي لَِذي ــذُّ علــى عيِن ل ي)3(ه

ْلـ:وقَالوا استَِسلُّوا بالعذَاِر فَقُلْتُ -2 دعــوني وعينــاً كُحلَــتْ ِبســواِدي)4(ب

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 : التخريج 

  .137 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء ، الصفدي ]35[
 

 .وبها ال يستقيم الوزن ) ليس (في األصل  

  . يريد محمد بن عبد اللطيف السبكي وقد سبقت ترجمته

 .وبها يستقيم الوزن ) أحببته( في األصل 

.زيادة يقتضيها الوزن بل( 
 
 

)1(

)2(

)3(

)4 ((  
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 ابن الوردي مدرسة في معرة أ، فقد أنش وكانت للعمري عالقة قوية بابن ]36[

، وذهب العمري لزيارة صاحبه في مدرسته الجديدة ، فلما نزل بها أنشد بيتين النعم

 )الوافر (                      :                                     من شعره ، يقول  

ــ -1 ف

)1(الوردي

)2(ان

)3(ِدو ــ ــٍمي بلَ ــرِة دار ِعلْ ــِد المع جــّل م ــورِدي ِمنْهــا كُ بنــي ال

ــنَاً -2 سح اءــو ــةُ الحلْ ِديرالو ــي ــاء وردِ  ِه ــا م ــر ِمنه ــاء الِبْئ وم

 
 ) الرجز  مشطور(                                                            :  يقول ]37[

 

جــــاء بهــــا حــــادي الرعــــوِد يحــــدو     -1

              (   ســـــــــــــحابةٌَ -2

ـــــاء بهـــــا البـــــان ونـــــد الرنْـــــ -3

(             )4(

د )5(ج

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

السـيرة النبويـة فـي       ، العمـري ،      522 -521 /2 تاريخ أبي الفـداء    ، إسماعيل ،     أبو الفداء  ]36[

 ، تتمـة  المختصـر  فـي  أخبـار  البشـر               ، ابن الوردي     25، مقدمة المحقق ،     مسالك األبصار   

2 /502- 503.  

  .158 ، ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء ، قالصفدي ]37[
 

 ، زيـن الـدين      هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبـي الفـوارس ، أبـوحفص ، المعـري                   

 السـيوطي ،  : ينظـر  . تسـع وأربعـين وسـبعمائة      شاعر أديب ، مؤرخ ، توفي سـنة           الكندي ، 

  .365 بغية الوعاة

بالشام مدينة قديمة فيهـا خـراب ، وهـي مدينـة كثيـرة المبـاني واألسـواق ،                   :  معرة النعمان    

 الحميـري ،    :ينظـر   . أرضـها الرمـل ، وأهلهـا تنـوخ ، ولهـا سـبعة أبـواب                  الغالب على 

 .555 الروض المعطار

 .وبها ال يستقيم الوزن ) بلدة( للعمري السيرة النبوية في مسالك األبصاروردت في  

.بياض في األصل 

   ندهو العود الذي يتبخـر بـه ، وقيـل هـو شـجر مـن أشـجار الباديـة ،                       : اآلس ، وقيل    :  الر

ـ                 ،  لسـان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر   . ده  وهو طيب الرائحة يسـتاك بـه ، واحدتـه رنْ

 ) .  رند (مادة 

 
 

)1(

)2(

)3(

)4 ( 

)5(
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ةٌافجــــــ -4  فيهــــــا البــــــروقُ تَبــــــدو)1(ن

5- درالـــــو ـــــحاببهـــــا هـــــذا الس جـــــاء

ــ -6 ــاح النَّــــ ــانفَجر النَّــــــدى وفــــ دــــ )2(ف

ــاِم بــــــرقٌ ِعــــــ -7 دلَّ علــــــى الغَمــــ )3(د

8-    ــد ــراِر خَــــ ــي االحِمــــ ــه فــــ كأنَّــــ

ــد  فَ -9 ــا إفرِِِِنْــــ ــي جنْبهــــ ــه فــــ )4(إنَّــــ

10- ــــــــوســــــــا مههجةٌ وواِســــــــمد )5(ب

11-   ــد ــا خَـــ ــد وفيهـــ ــا خَـــ ــيس لهـــ لَـــ

 والبنَـــــان جعـــــد )6(فَـــــالقَطْر ســـــبطٌ -12

 
 

 )السريع (                           :                                         يقول ]38[

مشْــِرقَةَ الشَّــمِس وال جاِحــد  ا اليــوم وقَــد موهــتْكََأنَّمــ -1

2- ِب ولكنَّــهالشَّــر ِمــن بثَــواِحـــدالو ـــهكُم ِمنْـــه زطُـــر

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 :التخريج 

  .12/57 ، مسالك األبصار العمري ]38[
 

ابـن  : ينظـر    فهـو بـرد         البرد ، وما كـان مـن الريـاح نَفْـح           ما أصابك من دفعة   :  النفحة   

 ) .نفح ( ، مادة لسان العربمنظور ، 

 ) .ندد ( ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ضرب من الطيب يدخَّن به :  النَّدُّ 

 ) .عدد ( ، مادة لسان العربنظور ، ابن م: ينظر . الكثير : لِعدُّ 

 . وبهذا ال يستقيم الوزن "فإنه في جانبها إفرند"  في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن " سود" في األصل 

. اط ، وهو الشعر الـذي ال جعـودة فيـه ، ويكـون مسترسـالً                 ِسبنقيض الجعد ، والجمع     :  السبطُ 

 ) .سبط ( ، مادة لعربلسان اابن منظور ، : ينظر 

 
 

)1( . 

)2(

ا )3(

)4(

)5(

)6(
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 )الطويل (                           :                                         يقول ]39[

بِه الَّليُل يبدو والنَّهـار بـه يبـدو        رِكبتُ ِمن الخَيـِل السـوابِق َأبلَقـاً -1

2- لَيه فـي المسـاِلِك ثُـمِطلٌّ عـامم لـقُ الفَـراألب و1( عليه إذْ ه(        د مِطلٌّ

 

  )الكامل (                        :                                         يقول ]40[

1-  هــِبه ــيس يشْ ــقَ لَ ــتُ أبلَ ِكبرو وــد ــبح إذا يبـ ــٌل وال صـ لَيـ

ــنَاً( -2 سا حعمــتَج ــا اس اِن لمــد )2 ()والضد يظِْهـر حسـنَه الضـد      ضِِِِ

 

 )الكامل(       :                                         كتب العمري للصفدي قائالً  ]41[

ِهـدها الحيـا متَعمـدا     وسقَى معا  حيي دمشقَ وأهلَها غيث النَّـدى -1

ما عنه منِّي بالرضـى أن ُأبعـدا        دار خليُل الصدِق سـاكن ربِعهـا -2

3- ــهقَريض الفريــد العقــد ا       النَّــاظمـدنَضم النَّفـيس رالـد والنَّاثر

متفــرداجمــع المحاِســن كُلَّهــا  الفاضُل المتفضـُل الخيـر الّـذي -4

5- ٍف لَـهـحالحسناِت في ص ى        والكاتبللِعـد تْ وجـوهبيٍض لها اسـود

متفضـــالً متطـــوالً مســـتوِددا الصاحب المولى الجميـُل صـحابه -6

ــدا   إلي ِمنْك عوارفٌ- وِصلْتَ-وصلَتْ -7 ــن يفق ــا ل ــداً بره عــاً وب قُرب

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .149 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي ، ]39[

  .150 نفسه ، ق]40[

  .150 - 149 ، ق التذكرة ،  نفسه]41[

هو حصن السمو أل بن عاديـاء وهـو فـي منطقـة تيمـاء ، والسـموأل شـاعر                    :  األبلق الفرد    

مـن المنـذر بـن مـاء          جاهلي يهودي وقد تحصن امرؤ القـيس بهـذا الحصـن لـدى هروبـه                

  .  10 الروض المعطارالحميري ، : ينظر . السماء 

  .138 الديوان: ينظر .  هذا البيت كله ألبي الشيص الخزاعي ضمنه العمري كما هو 

)1(

)2(
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لك من يٍد بيضاء كـم وهبـتْ يـدا          وأتــى إلــي الِبشْــر مقترنــاً بمــا -8

عر ِشـعار مـن اغتـدى متعبـدا        ِش صوتٌ لـه يـذوي الصـفاء ِبلُفَّـٍع -9

هو من لبـاٍس بـاقٍي قـد أسـعدا          قد جاء من جهـِد الصـالح فحبـذَا -10

ــٍد -11 ــٍظ أغي ــاً كلح ــك لون ــو حاِل أو مثل خطِّي حين أضـحى أسـودا         ه

ــدا  قد قمتُ في ليِل الشَّـتاِء بـه إلـى -12 ــه متهج ــو ل ــما أدع الس رب

ــم التَّ -13 ــِهفَِل ــاِم وأهِل ــقُ بالحط وعفــافُ نفســي مــانع أن أجهــدا علُّ

ــةٌ غــدا واألمس ماتَ وليس يـومي خالـداً -14 ــي ثق لكــن بوعــِد اِهللا ِل

ــالحاً -15 ــَل ص ــنا لنعم ــاهللا ينهض ــردى  ف ــَل ال ــا قب ــا لن واهللا يوقظن

16- ـنيغدو لمـدحك مصـدراً أو مـوردا        واهللا يجمع باقترابـك شـمَل م

 

 )المنسرح (                       :                                         يقول ]42[

)1(يا حسـن دوالبنـا الّـذي سـِلبتْ -1 ــن ــا ِم ــِردهقُلُوبنَ  أصــواِتِه الغَ

ــداً  -2 أب ــه ــه أنَّ ــا في ــب م جأعبه يــد ــا فَقَ مــِه و ــى قَلِْب ــي عل ك

 

 )المنسرح (                               :                                         يقول ]43[

فَاستَصــحبتْ بعــد منِْعهــا العــادهشَــِربتُ مــع غَــادٍة عجــوٍز طَــالً -1 

ــواده لَينَهــا الســكْر لــي فحينئــٍذ  -2 ــوز قَـ ــلَّمتُ أن العجـ سـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .288 حلبة الكميت ، النواجي ، 147ق  ،مان البلغاءديوان الفصحاء وترجالصفدي ،  ]42[

ــفدي ، ]43[ ــات الص ــوافي بالوفي ــي ، 8/267 ال ــات ، الكتب ــوات الوفي ــواجي ،  1/15 ف   ، الن

  .42 ، قالتذكرة

 
 .يستقيم الوزن ال وبها " قلوبنا ِطيب "  في األصل 
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 قافية الراء * 

     وقال في قصيدة مدح فيها الملك المنصور قـالوون قائـد المسـلمين فـي وقعـة       ]44[

 )البسيط (                                                             :   حمص 

1- ـينَّا الحِكَفِِّه كَفَّ عن بكُلِّ ذي خَطَـٍر محـا مـن الخَطَـرِ         ِحـين أتـى)1(ب

 من بعِد ما كان من خَوٍف على حذَِرأضحى به الشَّام في ُأنٍْس وفي دعٍة -2

ـ      فَرحن في حـر   كم قد محا عبرةً للنّاس مـن حـرٍم -3 ـاٍم مـن الِغيِرٍم ح

ــِدِه  -4 ــد وال ــاه فَقْ ــغيٍر كَفَ ــم ص وكان كالفَرِخ لم يـذْبح ولَـم يِطـرِ        وك

خَوفاً وطال عليهـا اللَّيـُل بالسـهرِ       نامتْ عيون الورى من بعد ما كُِحلَتْ -5

 

 )الخفيف (                                               :                  يقول  ]45[

ــذَا -1  ــٍت ِع ــاً بنب ــاً مرحب ٍررحب هــو ِمثْــُل الِجنَــاِن فــي األبصــاِر )2(م

2- ْل ِمنْـه فـي ِجنـاٍن إلـى أنــارِ   لم أز ــي ن ــدوده ف ــي خُ أوقَعتْن

 
 )الخفيف (                                            :                      يقول ]46[ 

ــذَاِر  -1 ــاء باِإلعِت ــد ج ــذاٍر ق ــذَاريوع ــه أع ــتْ ب ــطٌّ قَام ــه خَ ِمنْ

ــِه جنَّــ ثــم إنّــي واجهتُــه فَتَعالَــتْ  -2 يــوق خَد ــاريف ةُ الجلَّنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

     ، رسـالة     العصـر المملـوكي     – صورة المغـول فـي الشـعر العربـي         حسن، رائد مصطفى ،      ]44[

 .37ماجستير،  الجامعة األردنية، 

 .138 ،ق مان البلغاءديوان الفصحاء وترجالصفدي ،  ]45[

  .139نفسه ، ق ]46[

 ) .حين(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الك اله:  الحين 

 ) . عذر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الحياء : ار   الِعذَ
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  )السريع (           :                      يقول في رد على ملغز للصفدي في نجم ]47[

ــذِّكِْر -1 ــائر ال ــي س ــتَ خَليل مــذي ألد ــَل الّ ــدِرمث ــزتَ فــي القَ غَ

لكنَّهـــا ِمـــن ســـكَّر الشّـــكِْربعثْتَهـــا نَجميـــةً قـــد حلَـــتْ  -2

ــرِ تَطلُُــع بــالنَّجِم فأمــا الَّــذي  -3 هــِر أو الز هــح الز ــي مطم ف

ومـــا أتـــى إال مـــع الفَجـــِرعِجبتُ ِمنْـه كيـف شـقَّ الـدجى  -4

5-  ولكنَّـــه ـــرِة البـــنْعص حــِرِمـــنــِة الب احجــاءني فــي ر ــد قَ

ــرِ أقســمتُ ِمنْــه قَســماً باِلغــاً  -6 ــِل إذا يسـ ــالفَجِر واللَّيـ بـ

ــرتُ -7 ــد َأع ــدلقَ ــم تَِج ــد إذْ لَ ــرِ    الِغي ــِد والثَّغ ــي الِجي ــبيهه ف شَ

ــةٌ  -8 ــه قيمـ ــا لـ ــِد در مـ ــدري   ِبِعقْـ ــِب ال ــنَه للكَوك ســا ح ي

9- ــهسد ــالنَّظَِر تَــذْكى لــه مقلــةٌ)1(م ــةٌ كـ ــزرِِمقلوبـ  الشَّـ

10- ــه ــتَ تَعريفَـ ــو إذا حقَّقْـ هـ

)2(

عرفْــتَ منــه منــزَل البــدرِ   و

ــبرِ   بواحـــٍد عـــدوا لـــه ســـبعةً  -11 ــِل بالشِّ ــَل اللَّي ذَي ســي تَق

ــرتْ -12 قَص إن ــوم ــي الي ــذُر ُأخَ ــذِْري  فَاع ــا ع ــْل لَه اقْبــديهتي و ب

13- ــاد ع ــي ــاِز ِل ــيس باأللغ ةٌَلَ ــِري )3(ف ــها ِفكْ ــي جيِش ــزا ف وال غ

  )الوافر (                                                                    : يقول ]48[

ــَل -1 ــم َأر ِمثْـ ــه ولَـ سَواِدي  دوالٍب عليـ  كَِمثـِل الشُّـهِب تسـري      )4(ق

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .256-8/255 الوافي بالوفيات ، 423 -422/ 1أعيان العصر ،  الصفدي ]47[

 .147 ق ،مان البلغاءديوان الفصحاء وترج نفسه ، ]48[

  .)سهد(، مادةلسان العربابن منظور ، : ينظر . القليل من النوم : رق ، والسهد األ:  السُّهاد 

  رشَز علـى غيـر اسـتواء    هـو نظـر  : فيه إعراض كنظر المعـادي المـبغض ، وقيـل    :   نظر 

، لسـان العـرب  ابـن منظـور ،   : ينظـر   . هو النظير عن يمين وشـمال       :  وقيل   بمؤخرة العين، 

  .)شزر(مادة  

 .  وبها يستقيم الوزن أيضاً ) قدرة (للصفديدت في أعيان العصر  ور

    السفينة ، وقيل السفينة العظيمة ، وقيل هـو صـنف مـن المراكـب معـروف ، وقيـل                  :   القاِدس

    ،لسـان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر   .  من ألواحها ، والقـوادس السـفن الكبـار            لوح هو

 ) . قدس(مادة  
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2- ٍض جاراهـإذا مــا النَّهــرِض يجــري بــأرــي األر ــا ف ــلُّ وراءه ظَ ي)1(ـا

 )البسيط (                                                    : قال في رثاء ابن تيمية ]49[

1- ــرالقَم ــبجحاجي ييكَــذا بالــدأهالنَّو سبحي ء ـ   )2(و ؟   حتّى يطَـرالم بذْه

منـــاِفِع األرِض أحيانـــاً فتَســـتَِتر؟أهكذا تُمنَع الشَّمس المنيـرةُ عـن -2

ــداً  -3 أب ــه ــيالً كُلُّ ــدهر ل ــذا ال فليس يعـرفُ فـي أوقاِتـِه السـحر؟        أهك

4- هـاِربضفُ ال تَمضـي ميأهكذا السِمِه خَوزفُ في الفَتِْك ما في عيالس      ر  )3(و

ميُصأهكذا القَوس تُرمى بـالعراِء ومـا -5 الرمايا وما في باِعهـا ِقصـر؟      )4(ت

؟يلْوى علَيه ، وفي أصـداِفِه الـدرر       أهكذا يتْرك البحـر الِخضـم وال  -6

أيدي الِعدى وتَعدى نَحـوه الضـرر؟      أهكذا بتقَي الـديِن قـد عبثَـتْ -7

ِمن األنَام ويـدمى النَّـاب والظُّفُـر؟       أِلابِن تَيِميٍة تُرمـى ِسـهام أذًى -8

9- ُّ5(بذ(وابِق ممتَـ السِةدـادال الِعب   رــج ــا وال ض ــٌل ِفيه ــه ملَ ينالُ

ــرولم يكُن ِمثله بعد الصحابِة فـي -10 ــه خَطَ ــٍد مالَ هظــيٍم وزــٍم ع ِعل

بها أبـو بكـٍر الصـديقُ أو عمـر         طريقُه كان يمشي قبـَل ِمشـيِتِه -11

جاءوا على أثَِر السـباِق وابتَـدروا      هِب في أقـواِل أربعـٍة فَرد المذَا -12

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 ، 478 ـ  475/ 1المقفـى الكبيـر  ، المقريـزي   ،708 ـ  5/703، مسـالك األبصـار  العمـري،  ]49[

ــية   ــة التونس ــات الجامع ــري    ، 30ع، حولي ــل اهللا العم ــن فض ــة الب ،            م1989، مرثي

   .407 ـ401

 .وبها ال يستقيم الوزن ) جارها( في األصل 

 ) . نوأ ( ، مادة القاموس المحيطبادي ، ينظر الفيروزا.  إذا مال للمغيب النجم:  النَّوء 

 ) .خور(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الضعف :  الخَور 

 ) .صمي(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . رماه فقتله : يدمن أصمى الص:  تصمي 

 ذَّاً    بذُّهم ببـذَّاً إذا مـا عـاله وفاقـه فـي حسـن أو                     : ذََّ القوم يب ذُّهبذَّ فالن فالناً يسبقهم وغلبهم ، وب     

 ) .بذذ(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . عمل كائناً ما كان
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ــر ه كان يمشي قبَل ِمشـيِتِهطريقُ -11 ميقُ أو عــد ــٍر الص ــو بك ــا أب به

جاءوا علـى أثَـِر السـباِق وابتَـدروا        فَرد المذَاهِب في أقـواِل أربعـٍة  -12

13-  ـذَاِهِبِهمـا ملْيع لَـهنَوا قَبا بـ  لم منَى وعـروا        بمِمنْهـا ِمثـَل مـا ع ر

14-  مـانَهمـا زيأح ِة قَـدمثَل األئم  ــر ــو منْتَظَ هو ــيِهم ــان ف ــه ك كأنَّ

ــر  إن يرفعوهم جميعاًَ رفْع مبتَـدٍإ  -15 خَب ــه ــاً إنَّ ــع أيض ــه الرفْ فَحقُّ

ــدر؟ كُم يلْقَــى بمضــيعٍة أِمثْلُــه بيــنَ -16 ه ماً دــد مع ــه ــيح لَ ــى يط حتّ

17- ــركُم لغَي ــاني أم ــو هو ــون ــريك ــداثُ والِغيـ ــنْكُم األحـ ــه ِمـ تَنُوبـ

18- ِضـكُمـر أرفـي غَي لواهللا لو أنَّه   ــر مــِه ز ــى أبوابِِ ــنْكُم عل ــان ِم ك

حتّــى يمــوتَ ولَــم يكْحــل بــه بصــر؟ مثُل ابن تَيميـٍة ينْسـى ِبمحبِسـِه-19

20-  هاِسـدوـى حضٍة تُرمي؟ مثُل ابن تَيــذُر ــِه ع ــي حبِس ــم ف ــِه أو لكُ ِبحبِس

والسجن كالغمـِد وهـو الصـاِرم الـذّكَر؟        مثُل ابن تَيميٍة في السجن معتَقَـٌل -21

ــر؟ مثُل ابن تَيميٍة يرمـى ِبكُـلِّ أذًى -22 ــه وال نَظَ ــذًى من ــى قَ ــيس يجلَ ول

ــر؟   خماِئلُـهيمثُل ابن تَيميـٍة تَـذْو -23 هــِه الز ــن أفنَاِن ــطُ ِم ــيس يلقَ ول

ــر؟  مثُل ابن تَيميٍة شَمس تَغيب سـدى -24 ــاُل والبكَ ــا اآلص ــِرقُّ به ــا تَ وم

ــاطِر األردانمثُل ابن تَيميٍة يمضي وما عبقَـتْ -25 ــِكِه الع 1(ِبِمس(رــر ؟ والطُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

   نان                      : مقدم كـم القمـيص، وقيـل        :  الرُّددهـو أسـفله ، وقيـل هـو الكـم كلـه ، والجمـع أر

 ) .ردن(مادة   لسان العرب، ابن منظور ،: ينظر . وأرِدنَة 

ال موضـع هدبـه ، وهـي حاشـيته التـي            : علَمهما ، وقيل طرة الثـوب       :  طُرة المزادة والثوب     

ابـن منظـور ،     : ينظـر   .  وِطـرار    طُـرر : حرفـه ، والجمـع      :  كل شيء    وطرة .هدب لها   

  .)طرر(مادة  ،لسان العرب
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؟ سـمله سـيوفٌ وال خَطِّيـةٌ     مثُل ابن تَيميٍة يمضي ومـا نَهلَـتْ -26

ــومةًٌ -27 ســٌل م ــه خي ــارى ل ال تُج

)1(  ر)2(

 فُرسـانها األوضـاح والغُـرر      وجوهو

ــرةً  -28 ــاُل دائ ــه األبطَ ــفُّ ب وال تُحــرــِطها قَمسفــي و ــمأنْج مكــأنَّه

ــِه  -29 ــي مواِقِف ــرب ف ح ســب ـ       وال تَع ريوماً ويضحك فـي أرجائـه الظَّفَ

ــر ٍل ميـيقَوم هـذا الـدين ِمـنحتّى   -30 ــه البشَ ــى منهاج ــتَقيم عل سوي

يبلى اصطبارهم جهداً وهم صـبر بْل هكذا السلَفُ األبرار ما بِرحـوا  -31

م مضرةُ أقواٍم وكـم هجـروا      ِمنْهتَأس باألنبياِء الطُّهِر كـم بلَغَـتْ  -32

ِلمن يكَاِبـد مـا يلْقَـى ويصـطبر في يوسٍف في دخول السجِن منْقَبةٌ -33

ــر ما ُأهِملوا أبداً ، بْل ُأمِهلوا ِلمـدى  -34 ــداً و ينتص ــب تأيي واهللا يعِق

الكَـِدر؟ )3(ه الظِّماء ويبقى الحمـأةُ    بأيذْهب المنهُل الصافي ومـا  نَقَعـتْ  -35

رضى حميداً ولَم يعلَقْ ِبِه وضـ -36 )5(وكُلُّهم وضر فـي النّـاس أو وذَر       )4(م

نَود من الِحلِْم ال تَرقى لـه قُـنَ -37 كأنَّما الطَّـود ِمـن أحجـاره حجـر        )6(ط

 ـــــــــــــــــــــــــــ
      أي رمحه ، الخط موضع باليمامة تنسب إليه الرمـاح الخطيـة ألنهـا تحمـل مـن بـالد                   : طيُّه   خَ 

 ) .خطط(، مادة   لسان العربابن منظور ،: ينظر . الهند

      شجر ، واحدتها سمرة ، وهـو شـجر الطلـع ، وهـو شـجر ترعـاه الغـنم واألنعـام ،                      :  سمر 

 ) .سمر(، مادة   لسان العربابن منظور ، : ينظر. وواضح أنه ال يصلح للرماح 

 فكـدر وتغيـرت    خالطتـه الحمـأة     : الطين األسود المنـتن ، وحِمـىء المـاء وحمـَأ            :  الحمأة   

 ) .حمأ(، مادة   لسان العربابن منظور ،: ينظر  . رائحته

   رضسم ، وقيل     :  الورن والدء والقصـعة ونحوهمـا       السِّـقا  ةوسخ الدسـم واللـبن وغُسـال      : الد    .

 ) .وضر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر 

 ذْروذر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . بضع اللحم :  الو. ( 

 القُنَن  : ، قنن(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . ر يهو الجبل الصغوجمع قَن. ( 
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فَفَاضت اَألبحر العظْمى ومـا شَـعروا      ضـتْ بِقيتُـه بحر ِمن العلـم قـد فا -38

نظيره في جميع القـوم إن ذُِكـروا؟       يا ليتَ ِشعِري هْل في الحاسدين لـه -39

40-  لحـديِث المصـطفى أحـد ــهل فيِهمــروى لــه خَبأو ي النَّقــد ــزيم؟ير

 البحث والنظـر ؟    أو مثلُه من يضهل فيِهم من يضم البحث فـي نظـٍر -41

فعل ِفرعون مع موسى لتعتبـروا ؟      هلّا جمعـتُم لـه مـن قـومكم مـًأل  -42

1(م(

ك

ا وانظـروا الجهـال إن قـدروا       قدامنَقال هذا فـابحثوا معـه :قولوا لهم -43

فَلْيِقف الحقُّ ما قالوا ومـا سـحروا       تُلقي أألباطيَل أسـحار لهـا دهـشٌ -44

)2(فليتهم مثـَل ذاك الـرهِط ِمـن مـإلٍٍ  -45  ِعبـر  حتّى يكون لكم فـي شـأنه      

46-  مــثْلَه ــقِّ ِم ــوا للح ــتهم أذعن فآمنوا كُلُّهم مـن بعـِد مـا كفـروا         ولي

ــةً  -47 ــه مجانب ــروا عنْ ــا نَفَ ــا طالم وليتَهم نَفَعوا فـي الضـيِم أو نَفَـروا        ي

48- لُـهبـالحقِّ ِمقْو صـاِدع ؟      هل فـيِهمتَسـتَِعر للوغى والحـرب أو خَاِئض

ٍنمى إلى نحـِر غـازا -49 ِســهامه مــن دعــاٍء عونُــه القَــدر مواجهـةً )3(ر

على الشَّـآِم وطـار الشَّـر والشَّـرر       واألعـداء قـد غلبـوا)4(بتلِّ راهطَ -50

51- رلَتَةٌ  وشَقَّ في المصــ  واألسيافُ مضعــا أو ب ــاً كلُّه وائف ــرط)5(ِج ها التَّتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .بالصاد  )ميص ( وردت في مسالك األبصار

 ) .في شأنهم  ( مسالك األبصار وردت في 

 هو محمود بن أرغون بن أبغا بن هوالكو بـن طولـو بـن جنكيـز خـان ، تـولى الملـك سـنة                          

األدب فـي بـالد      عمـر موسـى ،       باشـا، : ينظر  .  على يد ابن حمويه الجويني        هـ وأسلم 694

 . 62 الشام

 .536الروض المعطارالحميري، : ينطر. من الشامويقال مرج راهط ، بغوطة دمشق :  تل راهط 

 . يريد مرج راهط 

)1(
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مثَل النِّسـاِء ِبِظـلِّ البـاِب مسـتَِتر        أشـجعهم،هذا وأعداؤه فـي الـدور -52

ــدها -53 عاِنوبوــر ِكس  ــد ــال وقَ الجب  منْفَِطــرأقَــام أطوادهــا والطَّــودو)1(

54- مهـدهباألسـياِف ج القوم دصتَحاس

)2(

وطالما بطلوا طَغْـوى ومـا بطَـروا       و

أِللْكَوكَِب الـدري قـد قَبـروا؟      ! اًحقَّإن ذا عجـب:قَبرنـاه ، قلنـا: قالوا -55

56-  ــد ــى منــه متَِّق ــذْهب معن ولــيس يرــووالص األجســام بوإنَّمــا تــذه

تهمـي     جري به دِِيمـاً لَم يبِكـِه نَـدماً مـن ال يصـب دمـاً -57  وتنهِمـر  )3(ي

58- ٍملَهكَـر ـاس كـمليك أبـا العبع ِفي       ـرمـِرِه العمع ى ِمنتَ قَضيا قَضلَم

 صـيبسقى ثراك ِمن الوسـِم -59
               

زار مغْنَاك قَطْـ     4(ي(  ه)5(   ر  كلـه قُطُـر    )6(و

60-  غَازلُـــهقٌ يـــرال يـــزال لـــه ب

)7(

)8(فِ و  في أجفاِنـِه حـور     حلو المراِش

تَْأسى المحاريب واآليـاتُ والسـور     لـه مثَـٌل ِلفَقِْد ِمثِْلـك يـا مـن مـا -61

أورثْتَ قلبـي نـاراً وقْـدها الِفكَـر        يا وارثاً مـن علـوم األنبيـاء نُهـى -62

 ـــــــــــــــــــــــــــ
الشُّـقة السـفلى مـن      : ناحيتاه حتى يقال لناحيتي الصحراء ِكسـراها ، والِكسـر           :  كسرا كل شيء     

 ) .كسر(، مادة  لسان العربابن منظور ، :  ينظر .الخباء

 .بالراء ) والطَّور  ( مسالك األبصار وردت في 

 ) .همى(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر  .إذا صبت دمعهامن همى الماء والعين :  تهمي 

   ِميسـم                    :  الوسإلـى الو ِسـم األرض بالنبـات ، نُسـبينظـر   . مطر الربيـع األول ، ألنـه ي :

 ) .وسم( ، مادة القاموس المحيط ، اباديالفيروز 

 ) . صوب(، مادة  ن العربلساابن منظور ، : ينظر . السحاب المحمل بالمطر :  الصيِّب 

 الجماعة المتتابعة مـن اإلبـل أو النـاس ، ولعلـه المقصـود             : المطر ، والقَطْر والقطار     :  القَطْر   

 ) .قطر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . هنا 

 ) .قطر(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . بضمتَين عود البخور:  القُطُر 

  من الرشـف ، وهـو أخـذ المـاء قلـيالً قلـيالً ألنـه أسـكن للعطـش ، أي عـذب          : راشف   الم 

 ) .رشف(، مادة  لسان العربابن منظور ،  :ينظر . المراشف 
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ــي وال أذَر  يا واحداً لستُ أستَثْني بـه َأحـداً -63 ــاِم ، وال ُأبِق ــن األن ِم

َأعنْك تُحفَـظُ زلّـاتٌ كمـا ذَكَـروا ؟         ِه أجمِعهـا يا عالماً بنُقُـوِل الِفقْـ -64

أهُل الزماِن ، وهذا البـدو والحضـر       يا قاِمع الِبـدِع الالتـي تَجنَّبهـا  -65

66- ـمهـلَّاِل نهجالفرقِة الض ِشدرالطّ وم وا      ِمنـِهرريق فما حـاروا وال س

 مجاِدالً ، وهم في البحث قد حِصروا؟ألَم تَكُن للنَّصارى واليهـود معـاً -67

لـهكم فتى جاهٍل ِغر َأبنْـتَ  -68 رشْد المقاِل فـزاَل الجهـُل والغَـرر        )1(و

69- وا ِمنْكِهلـواما أنْكَرـم جإال أنَّه رالقَــد دســاع لِكــن ِركقَــد عظــيم

ــرقالوا بأنَّك قـد أخطـأتَ مسـألةً  -70 ــا ِمنــك تُغْتَفَ ــد يكــون ، فهلَّ وقَ

ــاباتٍ غَِلطْتَ في الدهر أو أخْطَأت واحدةً -71 ــدتَ إص ــا أج ــذَر؟أم  فَتُعتَ

له الثَّواب على الحـالَيِن ، ال الـوزر        ومن يكون على التَّحقيِق مجتهـداً -72

ــي إذا  -73 ــِث النَّب ــن بأحادي ــم تكُ سِئلْتَ تعرفُ مـا تـأتي ومـا تَـذَر؟         أل

ــر حاشاك ِمن شُبٍه فيها ومن شَـبٍه  -74 ــه َأثَ ــى ل ــك ال يبقَ ــا من كالهم

75- ــدي تُب ــِث أن ــي البح ــك ف ر      ما علَيك،إذا لم يفْهـم البقَـ(علَي )3())2(و

وما علَيك بهم ، ذَمـوك أو شَـكَروا        قَدمتَ هللا ما قَـدمتَ ِمـن عمـٍل -76

وِمن سمائك تبـدو األنجـم الزهـر        ِمثْلُك من يخفى عليه هدىهل كان -77

أنتَ التَّقي ، فماذا الخوف والحـذَر ؟       وكيفَ تحذر ِمن شيٍء تـزلُّ بـِه  -78

 ) البسيط مخلع(                                                                      : يقول   ]50[

ــذار  من شـقوتي فـي هـواه حظّـي -1 ــد والع ــنه الخ ــن حس م

ــاتي -2 ــي مــدى حي ــا ل ــد قرب ــار   ق ــُل والنّهـ ــذلك الليـ كـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .42، التذكرة  ، النواجي ، 16/44 الذيل على سير أعالم النبالءأبو الطيب محمد ، ، الحسني  ]50[

 ) .أنَبتَ له (مسالك األبصاروردت في 

 .بالتاء ) لم تفهم البقر  ( مسالك األبصارفي  وردت  

 .2/955 الديوان: ينظر. علي نحت القوافي من مقاطعها :  مضمن من بيت البحتري ، وصدره 

)1 (

)2(
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حسن الوفاء بمشاهير "  قال قصيدة في تاريخ الخلفاء الفاطميين ومن بعدهم، اسمها       ]51[

 )الرجز(                                                :      يقول   " الخلفاء 

ــٍة -1 ــي فاِطم ــن بن ــاء ِم ــد اهللاوالخلف ــاِخرإلـــى عبيـ  در فَـ

 نَجأبناء إسماعي -2

)1(

ِ في القوِل أبوه البـا     ـصادقجعفَر الصـ)3(ُل)2(َل )4(قر)5(

ــد -3 هــالغرِب مي ــائم)6(ب ــاله ق الثّالثُ المنصـو  ت )7(ر  وهـو اآلخـر    )8(و

زُم المعـ -4 سار إلـى ِمصـر ، وِنعـم السـائر          قائـد الجـيش الّـذي )9(ث

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .29-28/ 2 حسن المحاضرة: السيوطي  ]51[

 هو عبيد اهللا بن محمد الحبيـب بـن جعفـر المصـدق ، الفـاطمي العلـوي ، مـن ولـد جعفـر                          

: ينظـر . الصادق ، مؤسس دولة العلويين في المغرب ، توفي سـنة اثنتـين وعشـرين وثالثمائـة                  

  .119 - 3/117 وفيات األعيانابن خلكان ، 

ـ       ن عبيـد اهللا المهـدي ، المنصـور ، ثالـث خلفـاء الدولـة الفاطميـة                   هو إسماعيل بن محمد ب

 وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان ،      : ينظـر . سنة إحـدى وأربعـين وثالثمائـة         بالمغرب ، توفي  

1/234 .  

 .وبها ال يستقيم الوزن ) في نجل( في حسن المحاضرة 

لسـبط ، القرشـي ، أبـو عبـد           هو جعفر بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسـين ا              

 وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان ،      : ينظـر . بالصادق ، توفي سنة ثمان وأربعين ومئة         اهللا الملقب   

1/327-328.  

 قر هو محمـد بـن علـي بـن الحسـين الطـالبي ، أبـو جعفـر                   اوالب" الباتر"  وردت في األصل     

ـ اً عابداً ، توفي سـنة أربـع عشـرة            ناسك الباقر ، كان   وفيـات  ابـن خلكـان ،      : ينظـر  . ةومئ

  .4/175 األعيان

 .قد سبقت ترجمته و يريد عبيد اهللا بن محمد الملقب بالمهدي الفاطمي ، 

 هو محمد بن عبيد اهللا ، أبو القاسم ، ابن المهدي العبيـدي الفـاطمي ، صـاحب المغـرب، تـوفي                       

  .20-19/ 5 يانوفيات األعابن خلكان ، : ينظر. . سنة أربع وثالثين وثالثمائة 

 . يريد إسماعيل بن محمد المهدي ، فلقبه المنصور ، وقد سبقت ترجمته 

 هو معد بن إسماعيل بن القائم بن المهدي الفـاطمي ، أبـو تمـيم ، صـاحب مصـر وإفريقيـة ،                        

  .5/224 وفيات األعيانابن خلكان ، :  ينظر. خمس وستين وثالثمائة توفي سنة 
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الحاكم المعرو عـز مشْـبهاً لعزيـزثُم ابنُـه ا -5 فُ )1(  ثُـم الظّـاهر    )2(و

بعده المستنِصـ -6

)3(

ر ــتَع النَّـائي الّـذي)4(و سم ٍلــاله ــر)5(ت  وجــاء اآلِم

7- 

)6(

ــافر)7(ظٌ ــائ وظ عاض وف )8(ز)9(د ـ     )10(و )11(ر ثم المليـك النَّاِص ــاف وح

ــالوا -8 ــا:ق ــد س ــدءلق ــم معتَقَ لَه  ــرائر ــِه السـ ــد ِعلِْمـ واُهللا عنـ

ــي  -9 ــج ف ــن لَ ِمم ــاكم ــا الح ــاجر  لكنَّم ــاِفر أو فـ ــِه فكـ طُغْياِنـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ور العبيدي الفاطمي ، صاحب مصـر والمغـرب ، تـوفي سـنة سـت                 هو نزار بن معد بن منص      

  .5/371 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر.  وثالثمائة وثمانين

 هو منصور بن نزار بن إسماعيل العبيدي الفاطمي ، أبو علـي ، صـاحب مصـر ، تـوفي سـنة                       

  . 5/292 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر. إحدى عشرة وأربعمائة 

    هو علي بن منصـور بـن العزيـز الفـاطمي العبيـدي ، أبـو الحسـن ، مـن ملـوك الدولـة                          

 وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان ،      : ينظـر . . سنة سبع وعشـرين وأربعمائـة      الفاطمية ، توفي  

3/269.  
مصـر ، تـوفي     ميم ، مـن خلفـاء الدولـة الفاطميـة ب           هو معد بن علي ، الحاكم بأمر اهللا ، أبو ت           

  .229/ 5 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر. وثمانين وأربعمائة  سنة سبع

 هو أحمد بن معد بن علي ، أبو القاسم ، من ملوك الدولـة الفاطميـة بمصـر والمغـرب ، تـوفي                        

 .3/158 مرآة الجناناليافعي ، : ينظر. سنة خمس وتسعين وأربعمائة 

فـاطمي ، مـن خلفـاء الدولـة الفاطميـة            هو منصور بن أحمد بن معد ، أبـو علـي العبيـدي ال              

 وفيـات األعيـان   ابـن خلكـان ،      : ينظـر .  سنة أربـع وعشـرين وخمسـمائة          بمصر ، توفي  

5/299.  

  هو عبد المجيد بن محمد بن المستنصر باهللا العبيدي ، أبو الميمون ، صاحب مصر ، توفي سنة أربع 

  .3/235 عيانوفيات األابن خلكان ، : ينظر. وأربعين خمسمائة      

 هو إسماعيل بن عبد المجيد بن محمد الظاهر العلـوي الفـاطمي ، أبـو المنصـور، تـوفي سـنة                      

  .238-1/237 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر. تسع وأربعين وخمسمائة 

 هو عيسى بن إسماعيل الظافر ، أبو القاسم العبيدي الفـاطمي ، مـن ملـوك الفـاطميين بمصـر ،                      

  .3/491 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر. نة خمس وخمسين وخمسمائة توفي س

 هو عبد اهللا بن يوسف الفاطمي ، أبـو محمـد ، مـن ملـوك الفـاطميين بمصـر والمغـرب ،                        

  .111-3/109 وفيات األعيانابن خلكان ، : ينظر. توفي سنة سبع وستين وخمسمائة 

 ، أبـو العبـاس ، الناصـر لـدين           د الحسن بن المسـتنج     هو أحمد الرضا بن المستضيء بأمر اهللا       

 ، ابـن    4/50 مـرآة الجنـان   اليـافعي ،    : ينظـر  . سنة اثنتين وعشـرين وسـتمائة        اهللا ، توفي  

  . 9/744 لتاريخ االكامل فياألثير، 
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10-  مقَشْـع ـرنحـو ِمص ممـنه طَاروالطّــائر ــا كمــا يجــيءاءهج قَــد

ــال -11 ــدي : ق ــاهر  أخــي مستنصــر ووال ــام الظُّ ــو اإلم وه هــد وال

اًلَقَّبـــوه مثلَـــه مستَنِْصـــر -12 وذاك إن جـــد فهـــذا النَّاِصـــر )1(ف

ركان منه الظَّـاِه -13 ــوٍف السـلطان ذا )2(و ــاِذر خ حــائِه ي ــن بأس  وِم

ــاِك -14 ــايعوا الح مب ــى )3(ف ــد أن أت وفَــر فالتَفَّــتْ بــه العشــائر    بع

 نجـم زاهـر    )4(ِمن ولَِد الراشـِد     وهو أبـو العبـاِس أحمـد الرضـا  -15

ــتَكْ -16 سم ــام قَ

)5(

ٍف ــاه)6(و ــه  كَفَ بر ــر ــاٍه آم ــافُ ن ــا يخ ــع م جمي

مبعــده الواِثــقُ إبــراهي -17 ــدواِئر  ال )7(و عـــاد وال دارتْ لـــه الـ

18-  ــاكم اآلنالح ــِرنَا )8(و صع ــام ــر   إم ــه نُنَاِص ــا لَ ــا إنَّ ــرى لن بشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
      هو أحمد بن محمـد الظـاهر بـن الناصـر ، أبـو القاسـم العباسـي ، أول الخلفـاء العباسـيين                         

النجـوم  ابـن تغـري بـردي،       : ينظـر . بالمستنصر ، توفي سنة ستين وسـتمائة         بمصر ، لقب  

 .7/206 الزاهرة

سي ، مـن خلفـاء الدولـة العباسـية فـي             هو محمد بن أحمد ،أبو نصر ، الظاهر ابن الناصر العبا           

  .4/56 مرآة الجناناليافعي ، : ينظر. العراق توفي سنة ثالث وعشرين وستمائة 

 هو أحمد الرضا بن علي بن أحمـد ، أبـو العبـاس ، الحـاكم بـأمر اهللا ، ثـاني خلفـاء الدولـة                           

البدايـة  ثيـر ،    ابـن ك  : ينظـر . الديار المصرية ، تـوفي سـنة إحـدى وسـبعمائة             العباسية في 

  .3-6/2 شذرات الذهب  ، ابن العماد، 14/92والنهاية 

 هو المنصور بن الفضل المسترشد بن المستظهر ، من خلفـاء الدولـة العباسـية ببغـداد ، تـوفي                     

  .8/743 الكامل في التاريخابن األثير ، : ينظر. وثالثين وخمسمائة  سنة أربع

 .، وبها ال يستقيم الوزن ) نجم الزاهر(طين المماليك  وردت في حسن المحاضرة وعصر سال

 هو سليمان بن أحمد بن علي ، أبو الربيع ، من خلفاء الدولـة العباسـية الثانيـة بمصـر ، تـوفي                        

  .85-2/84 الدررالكامنة ابن حجر ،: ينظر. سنة أربعين وسبعمائة 

دولـة العباسـية الثانيـة بمصـر ،          هو إبراهيم بن محمد بن أحمد ، أبو إسـحق ، مـن خلفـاء ال                

  . 38 /1 الدرر الكامنةابن حجر ، : ينظر . اثنتين وأربعين وسبعمائة  توفي سنة

 يقصد أحمد بن المستكفي باهللا سليمان بـن الحـاكم بـأمر اهللا األول ، أبـو القاسـم ، مـن خلفـاء                       

ابـن حجـر ،     : ينظـر   . العباسية الثانية بمصر ، توفي سنة ثـالث وخمسـين وسـبعمائة              الدولة

  .1/83 الدرر الكامنة
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 )  الرجز مشطور                    ( :                                            يقول  ]52[

1- ــر ــماؤها تَنْهِمــــــ ــةٌ ســــــ ومزنَــــــ

2-  ــر ــداِئها تنعِصــــ ــن أنْــــ ــاد مــــ تكــــ

وحــــد-3  بهــــا الرعــــد فمــــا تقتــــدر   )1(ي

ــري -4 ــا الــــ ــخَر وتحتَهــــ ــا ســــ ح لهــــ

ــا األقصـــ-5 ــأتي بهــ ـى ــ ــر)2(ي ــا تَقْتَصِِــ  فمــ

6-   تْ علـــــى اســـــتحيائها تبتـــــدرـــــاء

)3(

ج

7-   ــر ــي المطَــ ــرق يهمــ ــالل البــ ــن خــ ومــ

 وهــــِذي الــــدرر هــــذا هــــو التِّبــــ-8

9-  ــر ــذّيول يقْطُــــ ــن الــــ ــا مــــ ماؤهــــ

  4(ر(

ف

10- رــر ــا الشَّــــ ــدح منهــــ ــا يقْــــ وبرقهــــ

11-كأنَّــــــه و ــــــتترسبهــــــا م ــــــوه

12-  ــتَِعر ـــاُؤه تَســــــ ــيم أحشــــــ متَــــــ

 )السريع ( :      وقال شهاب الدين بن فضل اهللا العمري في جارية مغنية سوداء  ]53[

ــأثير   يـــا رب ســـوداء َألجفانهـــا -1 ــِد ت ــيِض الهن ــا لب كم

ــحرور   يطِربنـــي ترجيـــع َألحانهـــا -2 ــرب ش ــف ال يط وكي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  . 145 ، ق غاءلديوان الفصحاء وترجمان الب الصفدي ، ]52[

  .1/284 مطالع البدور، الغزولي ، 195  ،حلبة الكميتالنواجي ،  ]53[

 ) .حدا(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . يسوق :  يحدو

 ) .قصا(، مادة  لسان العربر ، ابن منظو: ينظر .  يريد األبعد : األقصى

 .وبها ال يستقيم الوزن) تقصر( في األصل 
 ابن منظور: ينظر . هو من الذهب والفضة وجميع جواهر األرض : الذهب كله ، وقيل :  التِّبر 

 ) . تبر(، مادة  لسان العرب 

)1(
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 )الطويل (              :      ومشترفه، وأطالل تالليه وغرفه قال في دير السيق]54[

1- نسأرى حـنُهسح ِق يزدادير السيد          ـربـه نَض َظَرتُ إليهِِ والفَضـاء

 )1(

!ن

كتَخِْت مِليـٍك تحتَـه بسـطٌ خُضـر        بنَوه على نَجٍد على الغَوِر مشـرٍف -2

تَشَقَّقَ لـيالً عـن جالبيبـِه الفَجـر نَّمـا وأشرقَ فـي سـوِد الغَمـام كَأ -3

4- ٍدقام علـى طَـو مصابيحه تحت الدجى األنجم الزهر     علـي كأنّمـا )2(و

في ُأفِْقـِه البـدر    وناغاه جنْح اللَّيلوزفَّتْ إليه الشّمس من جنب ِخدِرها   -5

وأحنَى عليهـا ال تُبـلُّ لـه عـذْر         وألقَتْ إليه الـريح فضـَل ِعنَاِنهـا -6

7- ارتقـاؤه ِن هـانيرولو كان كالنَّس         ـروِنـِه النَّسد ـطَّ ِمـنولكنَّه قَد ح

فِمن فَوِقِه نَهر ومـن تَحِتـِه نَهـر        المجـرةُ فوقَـه وعال نَهـر ِريحـا -8

 

 )الطويل (                         :                                            يقول ]55[

ــدا -1 ــاِر إذا ب ــطْر للنَّه ــقُ شَ ــطْرهوَأبلَ ــِل شَ ــر منْقُــوٍص وللَّي بــه غَي

هو األبلَقُ الفَـرد الّـذي سـار ِذكْـره         َأقُوم إذا ما طلَّ فـي السـير مبتَـدا -2

 

  )الطويل (        :                                             قال في الدير األبيض  ]56[

لَعتْ مـن جانـب الـدير أقْمـار        وقَد طَ وبالدير يـوم أبـيض ِلـي كَاسـِمِه -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .1/429مسالك األبصار  العمري ، ]54[

  .149ق ، ديوان الفصحاء وترجمان البغاءالصفدي ،  ]55[

  .1/449مسالك األبصار العمري ،  ]56[

غـور ، غـور أريحـا ، يطـل           هو دير يقع قبلي بيت المقدس ، على نشز عال ، مشرف علـى ال               

 ،  1/428 مسـالك األبصـار   العمـري ،    : ينظـر   . البسائط الخضـر ومجـرى الشـريعة         على

  . 125 -124 بلدانية فلسطين العربيةمرمرجي ،  كي ،الدومس

 ) .طود(، مادة  لسان العربابن منظور ، : ينظر . الجبل العظيم :  الطَّود 

 

)1(
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)2( 2- هتْ في الكأس صِليج قَدنَََّـةِ      )1(ةٌوجتَكَشَّفَ ِمنهـا فـي الد زم باء  ـتَارأس 

ــا  -3 ــرزتْ لن ــةٌ ب رانيير ديــد ــمار وبال ــديثٌ وأس ــا ح ــا منه ــتَم  لن فَ

4- الطَّو لَتْها كأنر ربـى داِريـن)3(ج  ِمـن دوِنهـا دار     )4(وإلّا   جاِنـب كَأِسـها

 

 )المنسرح(              : قائالً  كتب إلى علي ]57[

1- ررــر تُلْقَــطُ الــدحاِخــِر البز ِــن

)5(القحفازي

ــر   م ــِة المط ــروِج الغمام ــن فُ وِم

ـ   وِمــن ِجنَــى الــدوِح كُــلُّ مانعــٍة -2 ــا الشَّــهد واســمها الثَّمـ ركأنَّه

3- ــب جــاِض ال ع ــِديِع الري ب ــن ــر  وِم ــا الزِه ــن خالله ــى ِم إذا اجتَنَ

َاِمــن ســن -4 غَــراء يجلَــى ِبنُوِرهــا البصــر    الــنَّجِم كُــلُّ الِمعــٍة)6(و

ــر  )7(ىنَـدَفَاض وكـمنَجم على هدى -5 القَم ــو ــْل ه ــنَّجم ب ــذا ال وهك

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .251-7/250مسالك األبصار العمري،  ]57[

: ينظـر   . اللذيـذة المقطـع   : الخمر اللذيذة الطعم ، سميت بذلك للـذعها للسـان ، وقيـل              :  المزةُ   

 ) .مزز(، مادة  لسان العربابن منظور ، 

 ) .دجن(، مادة  ربلسان العابن منظور ، : ينظر . الظُّلْمةَ :  الدُّجنَّةُ 

             هو جبـل فـي الشـام ، وهـو طـور سـيناء ، كلـم اهللا تعـالى فيـه موسـى عليـه                          :  الطَّور   

  .397الروض المعطار الحميري ، : ينظر  .السالم 

دارون ، قرية في بالد فـارس ، علـى شـاطىء البحـر ، وهـي مرفـأ سـفن                     :  وبعضهم يقول    

  .230 الروض المعطارالحميري ، : ر ينظ. الطيب  الهند بأنواع

     هو علي بن داود بن يحيى بن كامل، أبو الحسن، نجم الدين القحفـازي، شـيخ أهـل دمشـق فـي                      

ينظـر  . عصره، له النظم والنثر والكتابة المليحـة، تـوفي سـنة خمـس وأربعـين وسـبعمائة                  

 .7/248 مسالك األبصار العمري،
 .تقيم الوزنوبها ال يس) سناء( في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن " نجم على هدى وفاض ندى " وردت في األصل  
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ــ -6 بر ــه)1(ح ــع حلَّت بيالر ــار ــاً وإال أع ــر ِحين ــذه الِحب ــا ه  م

7- هــِبه ــار تشـ ــٌل والبحـ كَمـ

)2(

لكنَّهـــا ِمـــن نـــداه تحتضـــرم

ــرها -8 ــد أيسـ ــٌل ال يعـ الرمُل فـي العـد لـيس ينحِصـر        وفَواِضـ

ٍمادتْ علــى حــاِت -9 ــر   مكَارمــه)6(ز ــوِدِه بشَ ج ــد ــاِتم ِعنْ ــا ح م

ــ -10 ــذا عل ــاه ــه وذو الفَق ــر  لَ ــذه الِفقَ ــِظ ه ــِة الّلف ــن ِخلَّ ِ م)5(ِر)4(ي

)6(فتَــى قُــريٍش ورأس ســْؤدِدها -11 ــر ضــا م ــه أنَّه ــا ضــر راَيتْ م

12- ــه ــه غايتَ ــدح في ــغُ الم ــذر ال يبلُ ــثُ أعتـ ــتغفر اهللا حيـ أسـ

13- هــع ــماء موض والس ــه ــن ِمثْلَ 7(م( اهــروالزــرهالز طُــهره مالــنَّج 

وهــو لــه فــي البحــوِث ينتصــرأنِعم بعـيِش النُّعمـاِن حيـثُ أتـى -14

ــِرِه -15 ــوقَ ِمنْب ــُل ف الفض ــه ال الطُّــوُل يشْــِني بــِه وال الِقصــروقولُ

ــارِق -16 ــر الف ــو يحض ــهل ــر    خُطْبتَ ــانه الحِص ــدى لس ــا تع لَم

17- 

8(ي(

ــدهو ــْؤِم قاِص ــِه ي جالو ضــي أبو األسـوأب نِدم  الّـذي ذكـروا    )9(ف

ــاِئِدِه -18 قَص ــن ــر ِم ــد الغُ ــو أنْشَ  الغُـرر ليالً لطالـت فـي دهِمـلَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ).حبر(، مادة  لسان العربابن منظور،: ينظر. العالم:  الحبر

رحبر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. الجمال وحسن الهيئة:  الِحب.( 

 .  يريد حاتم الطائي 

 .  يريد علي بن أبي طالب

 .  علي بن أبي طالب ذو الفقار إشارة إلى سيف

 .وبهذا ال يستقيم الوزن) ما ضر رايته أن تأت مضر( وردت في األصل 

 ).زهر(، مادةلسان العربابن منظور، : جال، ينظرالحسن األبيض من الرِّ:  الزاهر

تـوفي  ، صـاحب الخطـب     ،  هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الخطيـب الفـارقي               

  . 4/146 النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي : ينظر . سبعين وثالثمائة سنة أربع و
 .  يقصد أبا األسود الدؤلي

 ملسـان  ابـن منظـور،     :ينظـر السـواد   :ثالث ليال من الشـهر ألنهـا دهـم، والدُّهمـة          :  الدُّه   

 ).دهم(مادة   ،العرب
 

)10(هِ      

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(. 
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ِمال ِلعبــِد الــرحي -19 ــا واحــدةً)1(و ــبيه إنْشَـ ــدررشَـ ِئِه وال الـ

20- ونَكُمــد ــدوها فَـ ــم أبعـ ــاهوِلـ ــا ادعينَ ِممــر ــثُ والنّظ  البح

21- لَــى طريقَتَــهيــا طالبــاً فــي الع  ــر ــوفَ تَقْتَِص ــا فَس ــر وإلّ أقِْص

22- ــه ــدى ِلتَلحقَ ــَل الم ــا مطْي ــروي ــه أثَ ــبِق مالَ ــي الس ــرقُ ف الب

 والظُّفُــر)2(وِمــن ســطَاِة األنْيــاِببهاليـِل ِمـن بنـي َأسـٍديا بن ال -23

ِرا بن الزبيـ -24 ــ الّـذي يفَـلُّ ِبـِه)3(ي بــا ز ــي وكُلُّه ــد المواض  ر )4(ح

ــر أو أخِْتهـ واِلــدةٌ)5(ومــن كــذَاِت النِّطــاِق -25 ــاُل تَفْتَِخ  والرج

26- 

)6(ـا

ــِدِه ــاِبِه ومحتَ ــن ِبأنْس ــا م ــر  )7(ي ــاِم مفْتَخَ ــي األنَ ــهِرِه ف ِلِص

ــ -27 ــاب مغْتَِني ــذا الكت ــتَ ه ــألَّفْ ــك مفْتَِق ــاِه إلي ــع ِغنَ س ر  )8(اً )9(و

ــٍة -28 ــلُّ فاِتنَ ــين كُ الع كــد ــوروِعنْ ــا الح فَهطَر انمــا ز اءرــو ح

ــى محجبـــةٌلكنَّهـــا بـــالنُّه -29 ــر  أنَّ ــا الِفكَ ــا وحجبه  تَراه

جاءه -30

))10ى

ا ــفْ ابن الزبيـِر يخِْطبهـا)11(و ــك كُ ــإلي مع هــد ج 12(ء(ر )13(و

31- ــاِئلُه ــرد س ال ي ــن ــتَ م وهــا أنَــا ِللْجــواِب منْتَِظــر   وأنْ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .وقد سبقت ترجمته ، القاضي الفاضل ، كاتبلرحيم ال يقصد عبدا

 .وبها ال يستقيم الوزن) الناب( في األصل 

 . يريد عبداهللا بن الزبير

 ).زبر(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر. ربز:الجمعوالقطعة من الحديد، : الزُّبرة

 . يقصد عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .  يقصد أسماء بنت أبي بكر الصديق 

حتد (  ، مادة لسان العرببن منظور ، ا: ينظر . أصله : محتده 

 .زيادة حتى يستقيم الوزن)  مغتنياً  (

 .وهكذا ال يستقيم الوزن) وهو وسع غناه إليك مفتقر( في األصل 

 .وزنبالياء ، وبها ال يستقيم ال) بالنهي(في األصل  

 .وبها ال يستقيم الوزن) وجاء(في األصل  

 .وبها ال يستقيم الوزن) كفوء(في األصل  

 .يقصد عمر بن الخطاب 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7( . (  

)8(

)9(

)10(

)11(

)12(

)13(
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أجيزوا المصراع الثاني : ي يوماً ونحن بين يديه جماعة وقال العمر:" قال الصفدي ]58[

 )الهزج (                              :                               من البيت الثاني 

ــدغٌ -1 ــه صــ ــد فَوقَــ ــروخَــ ــر ومخْضــــ فَمحمــــ

2- دــو ــيض ومســــ ومبــــ

   

 " فأعجبه ذلك كثيراً  " دع جهانَ زروفَ" فقلت أنا في الحال 

 )الخفيف(                             :  قال في دير ]59[

ــ -1 ب

)1(قٌ

)2(بلودان

ــودان داراح ــن بلُ ــدير ِم !أي ديـــٍر ِبـــِه وأي نَصـــارىذا ال

!فائِق الحسِن في حيـاِء العـذارى        فيِهم كلُّ أحـوِر الطَّـرِف َأحـوى -2

!مــا بــدا للعيــوِن حتّــى تَــوارىوغُــــالٍم رأيتُــــه كَِهــــالٍل -3

ــوا -4 ــَل نَشْـ ــواٍم إذا تمايـ ــكَارى  ِبقَـ ــه س قْلَتَيــاظُ م ــاً فألْح !ن

ـاراما شَــد خَصــره الزنَّـِعنْــنَاِحِل الخَصِر حلَّ ِعقْـد اصـِطباِري -5  !)3(د

ــزاالً -6 ــتُ غَ أيــا ر ــاه م ْؤيــَل ر  ! العقَارا )4(باتَ يسِقي ِمن مرشَفَيهِ   قب

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .8/257 الوافي بالوفيات الصفدي، ]58[

 .1/449مسالك األبصار  العمري، ]59[

: ينظـر   . مـا بـين الجبـين إلـى الـدائرة           : موضع المفرق من الرأس ، وفرق الرأس         : قُر الفَ 

 ).فرق( ، مادة لسان العرب  منظور،ابن
المـاء الجـاري ، بقريـة بلـودان وهـي           بناء قديم بديع الحسـن، كثيـر الكـروم و         :  دير بلودان    

العمـري،  :  ينظـر    .محاذية لكفر عامر، تطل من مشترفها على جنـة الزبـداني، بـبالد دمشـق              

 .1/448 مسالك األبصار

 ).زنر(، مادة لسان العرب  ،ابن منظور: ينظر. ما على وسط المجوسي والنصراني: ارنَّ الزُّ

 فَشَ أر  الرجل و فَشَر  إذا م ص   ـ ريق جاريته، والر لسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر . المـص : فشْ

 ).رشف(مادة  ،العرب

عقر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. الخمر، ألنه يعقر العقل: ارقَ الع.( 
 

)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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 )الخفيف(                                 :  قال في وصف الخيل ]60[

ــارى -1 اِنها تَتَجــد يــي م ــتْ ف ِهي والريح فـي المـدى تَتَبـارى        أقْبلَ

ـــ -2 بــاِئم للس ــاِبقَ الغَم ــتْ س عدــوارى  و ــذَيِلها يتَ ــحى ِب ــِق فََأض ـ

أدرك البـــرقُ بعـــدها اآلثـــارا ســابقاتٌ مــا قَصــر البــرقُ لمــا -3

ـ      سابقاتٌ ما فاتَـِت الطَّـرفَ حتّـى -4 الِم حيـارى  خَلَِّت الشُّهب فـي الظَّ

5- ــي ــاِن أنَاِس هالر ــوم ــا ي ــم وَأرتْنَ ــا ه مــكارى و ــكَارىي س ِبس 

لَيس تَرضى من غيِرهـا اإلضـمارا       من جيـاٍد منْسـوبٍة فـي بيـوٍت -6

ـــد لهــذا تُفَجــر األنْهــارا    كُلُّ حجـٍر كأنَّـه الحجـر الصلْــ -7

)1(وحصان كَأنَّـ -8 ــارا ه ِشـعب رضـوى ــافُ وقَ ــأِش ال يخ ــطُ الج راب

ــارا  نُخْبــةُ الخيــِل ِمــن خُيــوٍل ِكــراٍم -9 ــا االخِْتي ــي اختياره رددتْ ف

10- ــج ــلِّ ف ــن كُ ــاِد ِم ــتْ بالجي واســتجادتْ منهــا الخيــار خيــارا وأتَ

ــاٍل ل علَّمتْها فـي حرِبهـا كُـلَّ شـيٍء -11 ــي مج ــراراف ــوِت إال الِف لم

12- ــز ــةُ الح ضوــا ر ــِرقَاتٌ كأنَّه ــارا  مشْ هــتْ أز نَعِم َأيــز ــِل الح ِن ب

ــتَنَارا   أبــيض جــاء ِمثْــَل يــوِم ِوصــاٍل -13 ــياؤه واس ــالى ض ــد تع ق

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .332-4/329 مسالك األبصار  العمري، ]60[

 رضلسـنة الشـعراء، ويـزعم الكيسـانية أن         من جبال تهامة يتردد كثيراً علـى أ       جبل ضخم   : ىو

  .656-2/655معجم ما استعجم البكرى، : ينظر.ية به مقيم حي يرزقفالحن محمد بن

 

)1(
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ــٍن -14 ســى ذَاِت ح ــده إل ــاً جي ــارا ملِْفتَ ــاراً ِجه ــدتْ نه ــد ب ــه ق ِمثْلَ

15- اري الشَّهباال يء ليس مثـَل الشَّـهباِء ممـا يبـارى         شيء ِسـواها)1(ب

سكَــذَا َأخْضــر هــو اآل -16 ــر ال)2(و الم هــب ــذَاراأشْ ــالفاً وِع  س

أتانــا مــا بــين لَونَيــِه يحكــي -17

)3(د)4(

ــذَارا  و ــاءةً واعِت ــدى مس ــذْ تَب م

18- ومن شَر هعتجـريم خضـراء ا اهــار نْهداً مــر مــري ز ــثُ تَج يح

ــُل ِإال -19 ــه الّليـ ــر كَأنَّـ ــارا  وَأغَـ ــِه نَه قْلَتَيم نــي ا بــد ــا ب م

ــبنَا -20 ــده فَحِسـ ــم رقَّ ِجلْـ منه ما رقَّ فـي الـدجى إسـحارا        أدهـ

ــا -21 مهــتُ د ــِه ِبنْ ــِبيه ِبجنِْس همــاء ال تخــافُ الِقفَــارا  ء ِببوشَ

22- تٌكمي ــارا فـي الكَـْأ لَو قَابلَتْـه)5(و ــا كســاها العقَ نَا ِممــِرب ِ شَ س)6(

23- مــِمي ــه شَ ــب ِمنْ ــم ورد يِطي ــِنِه َأنْــواراثُ غُص ــنقَطَفْنَــا م قَــد

ــبهما ِمـن لَونَيِهمـا كُـلُّ عـذْرا -24 هلَيع ىءــذَار الع ــاء يو حــد ا يب

ــدى -25 ــريم مفَ ــقَر كَ ــذا أشْ ــرارا وك ــتَِطير شَ سِق يرــالب ــاء كَ ج

26- ــب ص ــع ــم تَولَّ ــقْراء كَ ــم شَ ــارا  ثُ ــكو النَّ ــاتَ يش ــا وب ِبهواه

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

، لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر .  البياض أن يكون في غرة الفرس شعر يخالف      : اءبهالشَّ 

 ).شهب(مادة 

بأرض العرب كثير ينبت في السـهل والجبـل، وخضـرته دائمـة أبـداً، ويسـمو حتـى                   :  اآلس 

 ).أوس(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر. يكون شجراً عظيماً، واحدته آسة

 . الوزنوهنا ال يستقيم)  غضاً الوكذا أخضر هو األس( في األصل 

الم مرد(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. شجرة مرداء أي ذهب ورقها أجمع: يقال: در.( 

لسـان  ابـن منظـور،     :ينظـر . من أسماء الخمـر   : أشدها حوافر، والكميت  وأقوى الخيل   : تُيم الكُ 

 ).كمت(مادة  ، العرب

 .وبها ال يستقيم الوزن) قابل( في األصل 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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ــذا -27 ــيالًوك ــراه أص ــفَر تَ اأصــاروســاَل نُض ِمنْــه ــمنَج ــارس

خمرها الِحـلَّ ثـم خـافَ الخمـارا        ثُم صـفْراء مـا تَشَـرب طـرفٌ -28

29- لَـقُ الفَـرهـا اَألببقَيوافـى ع ا ثُمــار ــالم واألقْمـ ــم الظَّـ د يضـ

)2(معه ِمثْلُـه ِمـن البلْـ -30 فوقَ ثوِب الـدجى عليهـا اِإلزارا      )1( ِق الثَـتْ

ـِم فَـبعض دجـا وبعـض أنَـارا        فَهي تَحكي بيضاء مظْلومةَ الِجسـ -31

ــأحمر قَــاٍن -32 ــذا أبلَــقٌ ب ــِه األزرارا وك ــن جيِب اً عــد مع ــك فَ

 بياضاً ِمـن لَوِنهـا واحِمـرارا       )3 (َددثُم بلقـاء أقبلَـتْ تُخِْجـُل الخَـ -33

ــارا تَتَهــادى فــي مشْــِيها كَعــروٍس  -34 ــوب ِنثَ يــا الج ــوا فَوقَه أفرغُ

35- نَقَّطُوهـا إلـى أن َأن ما   ما كفـاهنَــارــٍم ِديهنَقَّطــوا كُــلَّ ِدر

36- زيِل دفي الخَي ُمج ــارا أواً مـاج بحـر)4(ث ــاِرماً بتَّـ ــماء وصـ سـ

ــ -37 جح ــم ُر ــا)5 (ث ــزه فرأين ــارا   تَل فَ التَيــاد ص ــه ــدوالً ِمنْ ج

38- امــر ــاِد ِك ســاِئِر الِجي ــن ــم ِم ــدراراثُ ــا ِم هءنَو كضــر أرســَل ال

ــداً -39 اِبِق أََصــو الس ــع م ــذَكَّر ـ      وتَ ُأ السـدـا تَصا  ِمثَل مارفُ ِمـريو

40- ــام ــاهي غَم ال تُض اءيــد ص ــم ــ ثُ ركْفَِه ــيِلها األمطــارا)6(م س ــن  ِم

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ).لوث(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. لزم ودار: اًث الث يلوث لو

 .)أزر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. العفاف:  اإلزار

 . الدال جاءت في صدر البيت في األصل وبهذا ال يستقيم الوزن

 الديب ديزه،   : جزوهو الجواد الذي يكون وجهه وجحافله أشـد سـواداً مـن سـائر جسـمه                 معر ،

  .229 المعجم المفصل، سعدي ، ضناوي : ينظر . أو الذي  تكون قوائمه سوداء 

 ).حجر(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر.جار وحجورلفرس األنثى، وجمعها أحا: الحجر 
 هر من السحاب  فَكْالم :  الذي يغلظ ويسولسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر .  ويركب بعضـه بعضـاً     د

 ).كفهر(، مادة العرب
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ــ -41 ا أكْههــد عب ــاً)1(ب ــر لَونَ يا تَحارــو ــى وال نُـ ــقيقاً حكَـ ال شـ

ــعارا ِمهــا فــي امتــزاٍجال ولكــن ِبحكْ -42 ــذا ِش ــذا وه ــردى ل ــد تَ قَ

43- ـرجاِسـن ححيتلـوه فـي الم ا  ثُمارِورنْــه ازميــُل عال ي ِمثلُــه

ــارا  صافناتٌ زادتْ على الخَيِر حسـنَاً -44 ــِت األخْي ــداها وزانَ ــي م ف

ــا -45 الهــا وح اِلهــي ِفع ــتْ ف ــفاٍت تُعوأتَ ــارا ِبصـ ــب النُّظَّـ جـ

46- ــاِني ــا األم همالكي ــم ــتْ حكْ ــارا ملَكَ ــا الفَخَ ــذي حواه ــوتْ للّ وح

ــاً -47 ــام جميع ــُل األن عقٌ تَجــب ا  سارِســيطَةُ دوالب ــاهايعمــن ر

 )مجزوء الرجز(                     :  يقول ]61[

ــرى -1 ــر إذا جـــ ــوَأخْضـــ ــر جالبيــ ــرىجــ ب الثَّــ

ــِه -2 ــن أياِمــ ــذْكُر ِمــ مـــذْ كـــان عيشـــاً أخْضـــرايــ

 )المجتث(                          :  يقول ]62[

ــرا  مـــا ِمثْـــُل ســـيٍف صـــقيٍل -1 ــاء ونَهــ ــم مــ يضــ

2- اعشُـــــج اهتَـــــدــرا إذا ار ــاً ونَثْــ ــاد نظمــ أجــ

 )مخلع البسيط(                     :  قال في معذر]63[

1- ـــذَارا عـــدِه بـــياِرضِبع    القُلُــوِب تُعــذَر ِميــعِبــِه ج

أســـلُو هـــواه وقَـــد تعـــذَّريــا قَلْــب كيــفَ الطَّريــقُ حتَّــى -2

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 . 150، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي ، ]61[

 . 142 ، قفسهن ]62[

، 230، ق   درة األسـالك  ، ابـن حبيـب،      139، ق   ديوان الفصحاء وترجمـان البلغـاء     الصفدي،   ]63[

 .2/266 المنهل الصافيابن تغري بردي، 

 ).كهب(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. داً في ألوان اإلبلابة سورشْ مةبرغُ: ةبهالكُ 
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 )مخلع البسيط (                                                                        : وقال  ]64[

1- ــذار ــدا ع ــِه ب ــي وجنتَي ــر  ف ــوى وحي ــَل اله ــشَ أه هأد

ــذَّر    يا قلب كيـف الطّريـقُ حتَّـى -2 ــد تع ــواه وق ــلو ه أس

 

 )مجزوء الرجز(                        : ، فقال تعرف مر بقرية ]65[

1- ــــاِهرــــٌل بفَض ــــرِلِمص  غْـــِد النَِّضـــرا الرــه ِلعيِشـ

ـــي كُـــلِّ ســـفٍْح يلتقـــي -2

)1(بوسيم

مـــاء الحيــــاِة والخُضــــر ف

 

 )السريع(                               :  يقول]66[

1- ـِر العـذَاربَأس الخَـد جـيس نمــار ــرجِِس بالجلّنَ ــى النَّ مــى ح حتَّ

فــي خَــدِه ِمــن برِقــِه جــّل نــاريا حسنَه ِمـن عـاِرٍض قَـد بـدا -2

 

 )السريع(                                      :  قال ]67[

1- ــَل اُهللا تَعــالَى لَــهكَم قَــد  ــار ــطٍّ أنَ ــِن ِبخَ سالح ــس مالِب

ــالو لَم يكُـن فـي حسـِنِه معلَمـاً -2 ــا ك ــذَار م ِبالع هزــر ــد طَ ن قَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .26 ، قالروض العاطر ، الشافعي ، موسى ، 230 ، قدرة األسالك ابن حبيب ، ]64[

 ، 298 ، حلبـة الكميـت   ، 42 ، قالتـذكرة ، النـواجي ،     2/330 حسـن المحاضـرة    السيوطي،   ]65[

 . 41 نزهة األمم ، ابن إياس ، 362 ، 292 ، كوكب الروضةالسيوطي ، 

 . 160، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي،  ]66[

 .160، ق نفسه ]67[

 كورة في جنوبي مصر، تخرج من الفسطاط وتصـير إلـى الجيـزة، وهـي فـي الضـفة                   : سيم و

 .5/377 معجم البلدانالحموي، : ينظر. الغربية من النيل
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 :قافية الزاي* 

 الذي ظن أن العمري تأخر في جيباً على كتاب أرسله أبو حيان وقال م ]68[

 )البسيط(                 :  إرسال رسالته بينهما متعمداً

1- للعليـاِء بـالطِّر ِمثِْلـك حِدي

)1(النفري

ِز في بعِضِه فُرصـةٌ تَبـدو ِلمنْتَِهـزِ       )2(م

رمتَ تمييزه في الـذَّوِق لـم يمـزِ        ولو جاء سعدك والصـهباء داِئـرةٌ -2

إلى تَِتمِة مـا ينْسـاقُ فـي العجـزِ         مكَمٌل لَيس يحتـاج الصـدور بـِه -3

وربةُ البيِت ذاتُ الخَصـِر والعجـزِ      في كلِّ بيٍت له معنًـى يِهـيم ِبـِه -4

كــأن أبياتَهــا كَنْــز ِلمكتَِنــزِ   في طَيها كُلَّما يفْنَـى األنـام ِبـِه -5

6- ـهنَاِظم ـانينَظٍْم أبـو ح ِديع3(هِ  ب(  وال رجـِزي   وال قصيِدي يحاِكي

زهر الكَواِكِب قوالً غَيـر محتَجـزِ      اسمع بِقيتَ أبا حيان ما بِقيـتْ -7

اعِرفْ حِقيقَةَ عذْري حيثُ لَم َأجزِ     ووال تُباِدر إلـى عينـي معاجلَـةً -8

ومن يقَاِبُل نَظْـم الـدر بـالخَرزِ       من ذَا يطاِوُل آفاقَ السماِء عـال -9

)4(ن  واهللا يعلَم َأنِّي ال أقـوُل سـدى -10 يرتَِكزِ   قوالً وال المِعي ِبمفي طَب 

عاسم وتَعلَمــهوإنَّمــا العــذْر ُأبِديــه -11  يمين مقالي أحسن الِميزِ    )5(و

 ـــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .307-7/305مسالك األبصار  العمري، ]68[

هو أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن حيـان النفـري النحـوي قـرأ القـرآن، بالروايـات،                      

مسـالك  العمـري،   :  ينظـر  . وسـبعمائة  الحديث واجتهـد، تـوفي سـنة خمسـة وأربعـين           سمع

 .299-7/298 األبصار

 ).طرز(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. الجيد من كل شيء:زرلطِّ
 .وبها ال يستقيم الوزن) يحكيه(في األصل  

 ).مان( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر . الكذب:  نيم ال

در البيت، وبـذلك يختـل البيـت، أمـا ورودهـا فـي العجـز                في ص ) واسمع(في األصل وردت     

 .فيجعل البيت مستقيماً
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علي أنْواع هـم دغْـدغَتْ نَشَـِزي       بأنَِّني ِعنْد موِت الوالـِد اجتَمعـتْ-12

تّى رحلْتُ وال ألِْوي علَـى َأحـٍد-13

)1(

ــينِ  ح ــٍل للب ــَل محتَِف ــِزرحي  محتَِف

14-دعلْتَاثٌوم قْم3(ِز)2(تُ والس( ركــالح ــرقلــٍب ج ــقْمس ومثلُــه ِبِه جسـدي

لينعالقَـاِرظُ الع ـودعتّى ي َـزي      )4( )5(ح وليتني لَم أعد ِمن سـفْرٍة كَتَبـتْ-15
)6( 16-ـهعمـتَ الحـاَل َأجِلمما قـد عِزي         وربر ِحـبوكيف حـاُل فَتًـى فيمـا ي

)8(زِ     )7(و منِْطقُ الخُرِس يبغي أعظَم النُّهـ وجاءت الرسُل تَتْرى تَستَِحثُّ بهـا-17

18-َأكُن ولَم-اهللا العظيم شَِهد -زِ        ِبمـنـرفَ الحِعنْـِدي أشْـر وهو هعِضيي

فَضاِء وحـالي حـاُل محتَـِرزِ      وسع ال لكنّني كُنْتُ في شيٍء يضـيقُ ِبـِه-19

على تَطَلُِّبـِه لـو كـان فـي حجـزي          فلم أِجد ِلـي وقتـاً أسـتعين ِبـِه-20

ــِزي وعدتُ أرسلْتُه مع من وثقـتُ ِبـِه-21 ــالَه فَخُ ــِه إيص ــي ِب ــان ظَنِّ وك

22-انَتَـهعلـى ِعلِْمـي أم قَـطُّ وال هـذا      وما أضاع ـِزي    وما خانإليـه ع 

ــزِ  َأما يكون ِمـن النِّسـياِن أخَّرهـا-23 ــم يفُ ــذراِء لَ ــد بالع عب ــه وأنَّ

وســوف يــأتي ِبــِه تَعِجيــُل منْتَِجــِزواآلن أرسلْتُ رسِلي فـي تَطَلُِّبـِه-24

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ).نشز(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر.  قطعة لحم مرتفعة على الجسم : زشَالنَ 

 ).لوث( ، مادةلسان العربابن منظور، :ينظر . االختالط وااللتفاف:   االلتياث

 ).حرز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.  الخطر:   الحرز

 .في صدر البيت، ونقلت لعجزه حتى يستقيم الوزن) علي( في األصل وردت كلمة 
زي هو عامر بن تميم بـن يقـدم بـن عنـزة، وقصـته أنـه خـرج                   ن به، والع  شجر يدبغ :  القرظ   

    ، لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر .  للمفقود الذي يؤيس منـه     ففقد، فصار مثالً   يجني القرظ 

 ).قرظ(مادة 
 . )رزا(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. هررزا فالن فالناً إذا ب: ي رز

 . ل ال توجد الواو وإنما هي زائدة حتى يستقيم الوزن في األص

الفرصـة  :النهـزة : ض كالغنيمـة، وقيـل    ة، وهي اسم للشيء الذي هو لـك معـر         زهجمع نُ : زه النُّ 

 . )نهز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. صاحبك تجدها من
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صاب 25- ـهعرجـاً يتْبع هِسـعفَ ُأووزِ     )1(وس ـِمالمالمِة الضيالح مسو 

قلت ِإنِّي َألخْزى فـي تَطَلُِّبهـا -26

)2(

بنَاتُ ِفكْـري وغَيـر ال أراه خَـِزيِ        و

27- مكُـلَّ أذًاس ـانتَ أبا حيوِقي ذي نـِزىع العطايا غَير زِ      ِعشْتَ شَر )3(و

و كَمالُـك فيهـا ظَـاِهر العـوزِ        يغْدَأِفي كُريِريسٍة إن ضاع ضـاِئعها -28

زِــن ِمثِلهــا حلَّــةٌ مجبولَــةُ الــدر إن فَتَقْتُ مقَاالٍت وجـدتُ لهـا)4(و -29 )5(م

يـرشُّ بالظِّــلِّ صــخْر التُربــِة الخَــِرزِ  بـهتقوُل من سامني سوء الِفعـال -30

31- ـنع ذَا ِمنْكأه نَـٍقتاهللا قْل ِليــ ح ــن الطَّنَ ــذا ِم ــة أو ه أو للفكاه

32- هك هـذا كُنْـتَ تُنِْكـرقَاَل غير ــِزلَوجي نْــه قُلْــتَ لَــمع ــألناكس لَــو

)6(زِِ 

و

ــين األنــاِم عــِزييا لألفاِضِل هْل ِمثْلـي بـال سـبٍب -33 ــٍة ب سرييعلــى كُر

34- أِن قَدالض ِمينس ـتْولو يكونعمــزِ    ج ــن المِع ــثٌّ ِم ــه غَ ــان لكنَّ لَه

كَبــا الجــواد بهــا ِمــن ِشــدِة الَّلــزِزأستَغْفر اهللا هـذا نَزعـةٌ عرضـتْ -35

ــدن -36 ــاً وواِل ــيدنَا حقّ ــتَ س َاأنْ وحـزتَ بالســبِق تفضـيالً ولــم تُجــزِ  )7(و

ــرز أرجلُـهومن تطير مـع النّسـريِن -37 ــي وال خَ ضب ــه ــيس يدِركُ ِيَلَ )8(ف

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .في صدر البيت، ونقلت لعجزه حتى يستقيم الوزن) صاب( في األصل وردت كلمة 

 زِم الض :ضمـ         ز يضمز ضمزاً سكت، ولـم يـتكلم، والض مالمطرقـة، وقيـل   :  مـن الحيـات    وز :

 . )ضمز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. ص بعضهم به األفعى، وخ الشديدة

 . )نزز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.  ونزيز شر شرزِن: ة، ويقالوهالشَّ: ةُزالنَّ:  نزز
 . في األصل ال يوجد حرف الواو، وبدونه ال يستقيم الوزن

 الد رينظـر   . زئيـر الثـوب ومـاؤه       ، موضـع الخياطـة     ، ه  الثـوب ونحـو   ، واحد دروز   : ز :

  .149 شفاء الغليل، شهاب الدين ، الخفاجي 

 ).طنز(، مادة القاموس المحيطابادي، الفيروز: ينظر. لسخريةا: زنَ الطَّ

 وبهـا ال    وحقـاً األخيـرة زيـادة فـي صـدر البيـت           )  وأنت سيدنا حقاً ووالدنا حقاً     ( في األصل    

 32 غ.لذلك أسقطتها يستقيم الوزن

  .، هامش المحقق7/247 مسالك األبصارينظر العمري، . لطيور الصيدأسماء :  بضي وخرز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(
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ــ -38 ــامنُن عل َي ــدره)1(ف ــٍو ال يكَ فَالعفْو في ِشـيِم األشـراِف كـالطِّرزِ        ِبعفْ

 ) البسيط (                          : قال يرد على جواب ألبي حيان النفري]69[

1- ازــز ــاِف ه ــعِرك لألعطَ ــديع ِش ب       ازـزِء جـرلقلـب الم وفيه معنـى

ِبَلَطْتُ بالصا -2 اختَلَطا فيِه األري)2(خ ــراز   ف)3( ــِز إفْ ــذَّر للتّميي ــى تَع حتّ

ــاِمعِه -3 ــِه وس ــي ذَوِق راوي ــذُّ ف ــز   يلَ وإع امــر ــال إك ــا ق وكُلَّماز

ىلْو اللَّم -4 أرض الجزيرِة ال ِمصر وأهـوا  سكِّري الريـِق معدنُـه)4(ح

ِن المنَكَّـ -5

     5(ز(

ِب ِدوا  أو مـا حـلَّ جاِنبـه)6(م كَّاز وفي  آٍش)7(و ر)9(الحمراء  )8(

بـزاالحريـر وذا إذ بـب  جيان الحريـرِ ِمن أرض جيا -6

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .311-7/309 صاربمسالك األ العمري، ]69[

 .وبدونها يكون الصدر معتالً في وزنه) علي( في األصل ال توجد كلمة 

 ).صوب(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. شجر مر، واحدته صابة : الصاب 

 أري(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. العسل، أو عمل النحل:  ياألر.( 

 ).مال(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. هي سمرة في الشفة : لمى الَّ 

 .بدون الواو بعد مصر، وبدونها ال يستقيم الوزن) ال مصر أهواز( في األصل  

 ألندلس مدينة حسنة متوسطة كثيـرة مصـايد السـمك، وبهـا فواكـه جمـة، وسـطها                  با: ب  كَّنَالم

 .548، الروض المعطارالحميري، : ينظر. مكالصنبناء مربع 

 . ال يستقيم الوزنها وب بالياء)ووادي(في األصل  

    .مدينة باألندلس قريبة من غرناطة كبيرة خطيـرة، تطـرد حولهـا الميـاه واألنهـار               :  وادي آش  

 .604 الروض المعطارالحميري، : ينظر

 .وبدون الهمزة في نهايتها ال يستقيم الوزن) الحمرا(في األصل  
مدينة باألندلس كثيرة الخصب، رخيصة األسعار، كثيـرة اللحـوم والعسـل، ولهـا زائـدة                : يان ج 

 طـار الـروض المع  الحميـري،   : ينظـر .آالف قرية كلهـا يربـى فيهـا دود الحريـر           على ثالثة 

183. 

 .وردت في عجز البيت وبذلك ال يستقيم الوزن) وذا (

الب بزز(، مادة لسان العربابن منظور، : ضرب من الثياب ينظر: الثياب، وقيل: ز.( 

 .وبها يختل المعنى والوزن) أدبز( في األصل 

الب ازز :بائع البنوع من الثياب، ز زبزز(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. والب.( 

 11(وذا)10(ن(ز)12(     ز)13( ز)14(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(

)11(

)12(

)13(

)14(
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ــدوِرِه مــا حوتْــه ِمنْــه َأعجــاز ممكَّن في القوافي القَفْـز يعـرفُ ِمـ -7        ص)1(ن

ــاء وإلْغَــاز   كَـــأنَّهن النّجـــوم الغُـــر واِضـــحةٌ -8 ــيِهن إلغ ــيس ف ول

9- هــد ــان زاِئ ــا حي ــا أب ــي ي ــتَ ِل ــه للبعثْ ــراز وِمن ــاء إح ــة الغَّنَّ وضر

ــةً -10 كَمحم اءــر ــةً غ ــي آي ــديتَ ِل أب       ـازجاإلعجـاب إع ـعِللْخَلِْق منها م

ــا -11 ــرفْتُ به ــاٍت شَ ــدري بأبي ــتَ قَ فَعر        وإنجـاز ـِل إنجـابفيها مـن الفض

ــنْقِّص أو ذا ف حــزن الكَمــاِل فــال شــيء يقــاُل بــِه -12 ــذا ي ــواز ه ــه إع ي

13- لَـه اً ال ارتقـاءدتَ بـالحلِْم طَـوحاِد أنْشـاأصباَألطْـو نَـه فَلَـكوْل دب

سقْتَ بالعفِْو مـا ضـاقَ المسـيء ِبـِه -14

        2(ز(

وحان ِمـن ِفعِلـه المسـتوِر إبـراز        و

  وباإلغضاِء تمتازقصوريضىبعثْتَ ِلـي تَتَقَاضـى الوعـد بـْل تتقـا -15

ــذَكّرني -16 ــى تُ ــالً حتّ ــن مهِم ــم أكُ ل

)4(في)3(

  جياِد الخيِل ِمهماهل زاد جريو

ــٍب -17 قُلْـــتَ إنّـــي ال أنفـــك ذا طَلَـ

)5(ز)6(

  أو بي للثّرى جازوا الخُرِسمنَطّقُو

18- ــه ــأخَّر إال أن حاِملَــ ــا تــ مــ

)7(

واأمــد أوقَاتَــه فــي البيــت أو فــازو

ــروا -19 ــلي فَمــا ظَِف سر هــاء ــلْتُ ِتلْقَ ســازوا أر ــا ف ــاِه فم وا ِللُقْيــد جــِه و ب

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .وردت في عجز البيت، وبذلك ال يستقيم الوزن) من (

رض، مـا ارتفـع عـن الـوادي إلـى األ       : المتن المرتفع من األرض، وقيـل     : زشْ والنَّ زشَالنَّ: أنشاز 

 ).نشز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. وليس بالغليظ، والجمع أنشاز ونشوز

 .كاملة وردت في صدر البيت وبذلك ال يستقيم الوزن) تتقاضى ( 

 . حتى يستقيم الوزن- وهي غير موجودة في األصل–وضعت ) في (

 .باأللف وبدون الياء ال يستقيم الوزن) جرى( في األصل 

  الحديـدة تكـون فـي مـؤخر خـف         : غمـزه، والمهمـاز     : همز رأسه يهمـزه همـزاً       :  مهماز 

 ).همز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر . الرائض

 .وردت في صدر البيت ونقلت لعجزه حتى يستقيم الوزن) منطق (

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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ــرا  ولــم أزْل دائبــاً حتّــى وقَفْــتُ ِبــِه -20 وأح ــن ــه ظَ نَعمي ــاد وك

نَطِّقُ الخُرِس كنْـز ال نَفَـا -21

1(ز(

ذَ وهْل يجـود بمـا فـي الكَنْـِز كُنَّـاز      لَـه)2(م

ــِه -22 ــذا ِببقْيِت ــن ه م حــر 3(ماوال أص(       ـازللكريِم علـى اإلخـواِن غَم 

كما أتَيتُـ -23 ـ    عـذْراً لَسـتَ تَعلَمـه)4(و ازوفــي البِريــِة همــاز ولَمـ

هذا الزمان فَقُـْل ِلـي كيـفَ ينجـاز         من كان ِمثْلَـك قَـد أبلـى ِبِهجرِتـِه -24

 فـي اآلفـاِق أحـواوِللكَواِكِبجاوزتُ في األفِْق للجوزاء حوزتَهـا -25

ــوا ال بْل ِديـارك فـي أعلـى منَاِزِلهـا -26 ــرافٌ وأح ــازِل أطْ ــي المن ف

)5(      ز)6(

زو

وحزتَ ِمن فَضِلِهم أضعافَ ما حـازوا      بلَغْتَ ِمن قَدِرِهم فَوقَ الّـذي بلَغُـوا -27

م ا ت -28 ــاز  عزمك فَوقَ الشُّهِب مرتبةً)7(م ــو مجتَ هــا و ــر عليه مــا و إلّ

29- جر ِمن انى كأبي حيرِلســاِئِر النَّــاسِ هْل في الو ــازيمو نقَّــاد 

َدمتَ حيـاً أبـا حيـان مـا بِقيـتْ -30

)8(

)9(ٍل

ِمن النّجـوِم علـى الظَّلمـاِء إطـراز        ف

ها واحد الدهِر يا من ال شَبيه لَـ -31 )11(ومن يقُْل غَيـر هـذا فَهـو نبـاز         )10(ي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ).حرز(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر.أحراز: الجمعالخطر، و:الحرز: أحراز

 .بالدال) نفاد( في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) فما( في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) أتتك( في األصل 

 .م بعد الواو، وبدونها ال يستقيم الوزندون الالب) والكواكب( في األصل 

، لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر .ن الناحية، والجمع أحـواز    مب كالتنحي   هي الجان : الحوزة 

 ).حوز(مادة 
 .وبالهمزة ال يستقيم الوزن) ما أتم( في األصل 

 .وردت في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) مرتبة (

 .وردت في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) من رجل (

 .وردت في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) ه لهشبي (

 ).نبز(،مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. اب، وهو يكثر فيما كان ذماًلقّ: باز ن

 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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يا ِسيبويِه وما الِكنِْد -32 من ِبِسير إن ذُِكـرا)1(م فَ )2(  أو ضـمتْه ِشـيراز     )3(و

روك زمانـاً كُنْـتَ تَـدِفنُهملَو عا  -33

)4(

تَحتَ الخُموِل فقد فاتوا وقـد فـازوا       ص

34- ــه ــاِب اهللا يفْهمـ ــر ِلِكتـ هـم ِمنْـك ممتـاز      الحقيقـة فَ   )5(علىمفسـ

35- ــه ــتُّ أرقُب ــاٍء ِب ــدتَِني ِبِلق عوــاز جور ــام ــوِل نُظَّ ــن القَ ــي ِم وِل

)6(طُلُــوِع الــنَّجِم فــي نَظَــٍرموكَّــٌل ِب -36   ازــو ــنَّجِم ِجلْ ــِري لل ــا نَظَ كأنّم

ِمن النَّـواِظِر حسـنَاً حيـثُ تَجتَـاز        فَاسمح ِبزورِتـك الحسـناء إن لَهـا -37

38- ـدىآهـا بنـوِر هرفُ مُل الطَّركحي        تـازموي ـاديشْـِدِه الهر ِمـن تَارمي

39- هــر ــنِح اآلداب زاِج مــشْ ي وأنْتَ بحـر وكُـلُّ النّـاِس أنْـزاز        ودم وِع
 

الثــةٌ تَتَجــافى وهــي تنجــاز   أبلَيتَنــي بحــروِف الــزاِي أنِْظمهــا -40

)7(

ث

وذي وتلك وحـرفُ الـزاي ِمعـواز       تَقَدمتْ ِلي ِفـي الشَّـطْرنِْج واِحـدةٌ -41

ــاز إن كُنْتَ مختبراً فَاعنَـتْ وقُـْل أبـداً -42 ــتُ أعت ــي لَس ــْئتَه ِلتَران ــا ِش م

 ـــــــــــــــــــــــــ
  هو يعقوب بن إسحق بـن الصـباح الكنـدي، أبـو يوسـف، فيلسـوف العـرب واإلسـالم فـي                       

ـ      ابن أبي أصبعة،     :ينظر. سنة ستين ومائتين   عصره، توفي   ي طبقـات األطبـاء    عيـون األنبـاء ف

285. 

 .وردت في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) ذكرا (

ـ        هو الحسن بن عبداهللا بن      وي، عـالم بـاألدب، تـوفي سـنة          المرزبان السيرافي، أبو سـعيد، نح

 لسـان الميـزان   ، ابـن حجـر،      1/348،إنبـاه الـرواة   القفطـي،   : ينظر. وثالثمائة ثمان وستين 

2/218.  

 وهـي مدينـة إسـالمية        مدينتها العظمى ودار مملكـة فـارس       ، وهي مدينة بأرض فارس  : يراز ش 

 .351 الروض المعطارالحميري، : ينظر.  بن القاسم ابن عم الحجاج بناها محمد

 .وردت في صدر البيت، ونقلت لعجزه حتى يستقيم الوزن) علي (

 ).جلز(، مادة القاموس المحيطابادي، فيروز ال: ينظر.  الذهاب والمجيءالخفة في:  الجلْوزة
زنزز( ، مادةلسان العرب منظور، ابن: ينظر. القليل من كل شيء:  النَّز.( 

 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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43- بِن كَع ِديع ِمنٍب ِبــبطِن مكَّــةَ ِفــي البطحــاِء أركَــاز ُأسـرتي ولَنَـا)1(و

44- ـهـلْتَ تَطلُبسلْتَ مـا أرسأر واآلنوا   طِّنَمـازم َل الحـقِّ إنقُ الخُرِس قَو

ــاز نَجـزتَ وعــدك لمـا قُلْــتَ مبتَــِدئاً -45 ــوِد ِإنْج ــرِم الموع ــا آن ِللْكَ م

 

 ) الرمل (                :  يقول]70[

ــا -1 م ــد عب ــِدي جو دــد ج ــاِدن ِصرتُ شَيخاً ليس تَرضاني العجـوز     شَ

ــوز  قُـْل:جاِوز ِلي متَاِعي، قـاَل:قُلْتُ -2 جال ي ءــي ــذَا، ذَاك شَ ه ــر غَي

 

 )مجزوء الرجز(                     : يقول]71[

وعودهـــــــا منَجـــــــزهومزنَــــــةٌ مرتَجــــــزه -1

ــ -2 ُلَرفُــ ــماِئها)2(ت ــن ســ فـــــي حلَّـــــٍة مطَـــــرزهِمــ

)3(ِبهــــاكأنَّمــــا البــــرقُ -3 ــفْحٍة ــززهكَصــــ محــــ

ــا -4 ــا رعودهـــــ لَفُرصـــــــةٌ منْتَهـــــــزهكأنّمـــــ

ــٍة -5 ــن خُطْبـ ــا ِمـ ــم لَهـ ــوجزهوكَـ ــي مــ ــهب وهــ تُســ

غَبوتُهـــــــا لَمعِجـــــــزهفـــي كـــلِّ أرٍض ُأرِســـلَتْ -6

 ـــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .1/15 فوات الوفياتي، ب، الكت8/266 تالوفي بالوفيا الصفدي، ]70[

 .145، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]71[

ـ وعدي بن كعب بـن لـؤي بـن غالـب بـن ف              ه  . ر، مـن قـريش، كـان يلقـب بالفـاروق            ه

  .103 المؤتلف والمختلف، ابن القيسراني  ، 144 نهاية األرب، القلقشندي:ينظر

 )رفل( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر.  ذيله وتبخترجر: َلفَالً، وأرفْ رُلرفُ يَلفَر: رفل ت

 .وأضيفت الكاف حتى يستقيم الوزن) صفحة( في األصل 

 

)1(

)2(

)3(
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 :قافية السين*

 )البسيط(                         :  مرة غير وقد مر فيه قال في دير الدوا]72[

1- 

)1(كيس

ــ ــِر ال يــى د ــٍل عل ــخْ ِبلَي !وانِْصتْ إلى قَرِع هاتيـك النَّـواِقيسِ      دواكيِسأِن

!طُول الزمان وال تَرحْل مـع الِعـيسِ       واحِبس مع الِعيسوي الركْب في طَـرٍب -2

3- حىوس ضالشُّم حِِ هاِتيكبالص عم انْظُرِسوــواِمي ــاِت النَّ ــك ِرباطَ ــلِّ عنْ !وخَ

!نَعدك في ِحـزِب المفَـاِليسِ     كي ال ِمن الديِر خَمـراً كُلُّهـا ذَهـب        واسب -4

 

 )البسيط(                              : قال في يوم حنين]73[

َِبــي ملْحمــٍة فــي كــلِّ يــوِم وغَــى -1

))2(   )3أ

ــٍة فــي كُــلِّ  ملــتَمِسن محرم نَِبــي

ــاجاِئشَـةً تَتْـه جمـوع الحمـلَما أ  -2 ِبِرج مــاه مــسر مــثْلِهم ح ِم

3- طَ لَـهِسـيٍب ال بـرِقـِف حوي كلِّ م

)5(ٍل)4(سِ     

غَير الدماِء وال طَـود ِسـوى فَـرسِ        ف

4- ـحىاِء ضـمالس هجِبِه و اججغَطَّى العلْتَـبوخَلَّـى كُـلَّ م انفَما استَب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :التخريج

 .1/429مسالك األبصار   العمري،]72[

 .249-248السيرة النبوية في مسالك األبصار نفسه، ]73[

 

مسـالك   العمـري، : ينظـر .  هو دير شرقي القدس، حسن البناء، له بين النصارى سـمعة وذكـر             

 .1/429 األبصار

سبأ الخمر ُؤ يسبها سسبأ(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. اهاشر: ًأب.( 

 ).كيال( في األصل

ِم حرُّ الشَّس :اشتد، والحمحمس(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.الضالل والكهلة والشر: س.( 

 .وبدون إضافة حرف الجر الباء ال يستقيم الوزن) رماهم رجال( في األصل

 .ا ال يستقيم الوزنوبه) ملبس( في األصل

 

)6(سِ        

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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5- ُؤوِسـِهمر قُوطَ فَألْقُوا ِمنِنـسِ         خَافُوا السد مـتَهتُـراٍب تَح ـوحر ما شَد

ومنْـتَِهيسطُو ِبمنْـتَِهٍش بابـاً      فَاستَنْقَذَ الدين ِمـن أنْيـاِب عاِديـٍة -6

7- 

)1(سِ 

في رْأي وقِْحِهم أوقَـى ِمـن التُّـرسِ        اوقَائعاً في الِعدى كـان الِفـرار ِبهـ

8- ــه ــر تَداركَ نَص ــه ــين لَ أدنَى إلى النَّفِْس في أدنَى ِمن الـنَّفَسِ       وفــي حنَ

9- َأى بـالتُّرـا رلم ابأص ـمهعمِرجنْـدم نْتَـِرِرقَابوم مِمـنْه

10- 

)4(سِ   )3(عٍ  )2(بِ     

بالقَتِْل أنْفَاسـهم والسـيفُ كـالقَبسِ      َأشْغََل السيفَ في هامـاِتِهم فَحثَـتْو

 ما طَهر األرض ِمن ِشرٍك وِمن نَجِسوصب في األرِض ِمن منْصب جدوِلِه -11

ــِبيض ينَقَّى بها ما كان ِمـن دنَـٍس -12 يالب نَِسإنــد ــِل لل مــُل الح اض قَِلي

وموتُ غُبٍن ِبِه عادوا علـى السـدسِ       حسـاتٌْل وأسر وتَشْـِريد ورعـبقَ -13

ولَــم يــدع بــالردى كَفَّــاً ِلمخْــتَِلِسولَــم يعــد بالهــدى إفْكَــاً ِلمخْتَلَــٍق -14

15- ـاِء قَـدلْيفـي ع نـيفاقَ النبيــِسِرِهما التّحليــُل للخُمــهضعِســِه بِبخَم

أيام أصحاِبِه فـي الـروِم والفُـرسِ       يوم ِمن الفَتِْح لَولَـاه لَمـا اتَّصـلَتْ -16

 

 )البسيط (                 : فيما كتبه إليه قائالً كتب يرد علي أبي حفص ]74[

رتْ على عجـٍل -1

)5(الصفدي

فما شَـكَكْتُ بهـا واألمـر ملْتَـِبس         والركْـب محتَـِبسم

ــبس وبان بان الِحمـى واهتـز ِإذ خَطَـرتْ -2 ــدا قَ ــالٍل أو ب ــوء ِه ض والح

 ـــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

 .12/479مسالك األبصار  العمري، ]74 [

 ).نهس(، مادةلسان العربابن منظور، : نظري. القبض على اللحم ونتره: سه النُّ

 .وبها ال يستقيم الوزن) بالتراب( في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) مدرع( في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) مترس( في األصل 

: ينظـر .  يوسـف زيـن الـدين الحـارثي الصـفدي           حفص عمر بن داود بن هارون بـن         هو أبو  

  . 12/475 ك األبصارمسال العمري،

)1(
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)3(
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ــس  رح ِمن ِمسِك داريـٍن لَنَـا سـحوفَا -3 ــه نَِف ــِل إال أنَّ ــر الخَماِئ نَشْ

ــِه -4 ــي ِبأنْجِم ــُل يرِمين ــتُّ والَّلي ِمثَل العيـوِن ومنهـا أعـين نُعـس        وِب

 إال أنَّهـا لُعـصرفَاً ِمن الـراحِ   فَقُمتُ فـي غَفْلَـِة النُّـواِم أشْـربها -5

6- ــِرم نْصــَل م اللَّي ــتُ أن مهــا تَو م

     1(س(

حتّى تجرد ِمـن ِجلْباِبـِه الغَلَـس       و

افَتْ تُـذَكِّر بالعهـِد القـديِم ومـا -7

)2(

نَسيتُه وهو ِلي فـي ِوحشَـتي ُأنُـس        و

8- هــر غَيال ي دــو ــلَيمى ِب ــي س  الدياِر وال يـذْكَى لَـه الحـرس        نَْأيِثِق

يبِدي هـواه وِمنْـه الجمـر يقْتَـبس        جن جوى ِمنْـه القلُـوب والبْل ما تُ -9

فَتَلْـتَِمس وليس ِلي عـين سـلْوانٍ     يا ِجيرةَ القُدِس ما قلبـي كَصـخْرِتِه -10

ــدكُم و -11 عب ــد ــم نَعتَِق ــم ذال ــِرساُهللا يعلَ ــر محتَ والح ــم ــاء لَكُ إال الوف

َوُل ابِن زيدون ِمن حر الصبابِة في -12

)3(

 وسوفَ البين يـنْعِكس    ِبنْتُم وِبنَّا (ق

13- ـداً وال يـدري بنـا أحلْحصتْباً وع  ــتَِكس ــاً وينْ ــرُأ أحيانَ بي ــود ال

()4(

و

ــا -14 ــان عاِذلنَ ــا ال ك ــر عاِذلنَ فَس       نُطـقُ العـاذِل الخَـِرس حأفْص وكان

 )الرجز(                               :  يقول]75[

1- أِنـــيس الَـــهـــاِم مالغَم سقَـــووســـرفـــي خَلِْقـــِه ع كَأنَّـــه

2- ــيس ــٍل تم ــي حلَ ــا ف ــدا لَنََ بـــاِدحوم كأنَّـــه طـــاوس

 ـــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج

  .157، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]75[

 ) .لعس(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليالً: سلعالَّ 

 ).غلس(،مادةلسان العرب، ابن منظور: ينظر. أول الصبح حتى ينتشر في اآلفاق: سلَ الغَ

 عليها ماء المطـر فشـربه العاشـق سـال، وسـال بمعنـى               بخرزة كانوا يقولون إذا ص    :نةاولْ السُّ 

 ).سال( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. نسي
  :مضمن من قول ابن زيدون  

 شوقاً إليكم وال جفّت مآقينا          بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا
  .10 الديوان: ينظر      

 .وبها ال يستقيم الوزن) مديح( وردت في األصل
 

)5(
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 مـن   ظت، فنادمت ما تيقَّ   لقونمت ليلة أخرى فأرقت، وعاودتني الذكرى فق      :"   يقول  ]76[

 الليل أصوغ حليه، وأوقد في كواكبها، وسامرتها حتى وصلت إلى مغاربها، فالتهيت بنظٍم

رحمه اهللا تعالى وهـو فـي        جليس ، وكان قد مات األمير سيف الدين ق       هحلي 

 من أمم، وكان عهدي     اري، فقامت عليه ليلة موته النوائح     عة جاري، داره إلى جانب د     لالق

 )الكامل(                                              :  بها ترن األوتار والنظم، فقلت

1- رِي

)1(الناصري 

حــاالتُكُم فالحاِدثَــاتُ حنُــوانُنَـــا بـــاهللا كَيـــفَ تَحولَـــتْج

تَبــــدلَتْ أوطَــــانُكُم ِبِنياحــــٍة -2

  2(س(

مــْأنُوسِعــوض الِغنَــا وربــيعكُمو

3- تُكُمـذَرقُلْـتُ ع سِلـيـى قَجالوا قَض

)3(

ــيس  ق ــم قجِل كُلُّه ــع مأج ــاس النّ

ــدها -4 عاِر وبيــد ــوتَ ال ص تُمــر غَي  ســي ــس حِس ــٌل ال يِح ــا قَلي مع

 

 :قافية الشين*
 )السريع(                                : يقول]77[

1- ــاِرض ــِه ع ــن نَبِت ــه ِم ــه لَ جوشُوهـــدـــِه مِويحكُـــلٌّ بمـــا ي

ــٍل -2 ــه كاِمـ ــِدينَاٍر لَـ ــِرم ِبـ ــوشُ َأكْـ ــدينار منْقُ ــِن وال ســي الح ف

 )مجزوء الرجز (                                              :               يقول]78[

ــى -1 ــداً ومشَـ ــز ِجيـ ــا هـ ِإال حِســـــــبتُه رشَـــــــامـ

2- ــن ــكْر فَِمــ ــاَل للســ ِريقَِتــــه قَــــِد انْتَشَــــى  إن مــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .141، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]76[
 .137، ق نفسه  ]77[

 .160، ق   نفسه]78[

  .5/4 الوافي بالوفيات، الصفدي : ينظر . ورد اسمه كما هو دون زيادة  

نَ الححنس( ، مادةلسان العربابن منظور، :  وسط المعركة شجاعة، ينظرلزوم: س(.  

 .نه ال يستقيم بها الوزنوأعتقد أنه الصحيح إال أ) وربعكم( في األصل

)1(

)2(

)3(

 246



3- ــه ــدتْ جفُونُــــ وِصــــــدغُه تَشَوشَــــــا تَرومــــ

ــِه -4 ــي قَواِمــ ــفُ فــ ِهـــا فـــي قضـــيِبأهيــ  انْتَشَـــى)1(م

ــ -5 هوجهـ ــحى)2(و ــمس ضـ ــنْح ا شَـ ــعره جــ ــاوشَــ لِعشَــ

ــدوِدقَـــد نَقـــشَ الحســـن علَـــى -6 ـامـــ ِهخَــ ــقَ نَ)3(و اشَــ

ــ -7 ِلَِمثْــ ــٍف)4(ك ــٍل واِقــ ــى نَمــ ــاراً إن مشَــ ــافُ نــ يخــ

 

 

 : قافية الصاد  *

  )كاملال(                         :                                   وقال ابن فضل اهللا ]79[

يحمى بجانبـِه المطيـع العاصـي       منا منــزالبحمــى حمــاٍة ال عــد -1

ــي  وانْظُر خرير المـاِء فـي دوالِبـِه -2 ــن القَنَّاص ــرتْ ِم ــائٍم فَ كحم
 

 

 :قافية الضاد *

 )مجزوء الكامل(                            : يقول]80[

1- ــه ــر مالَــ ــرب َأحمــ ــهِ ولَــ ــي ركِْضـ ــِبٍه فـ ــن مشْـ ِمـ

ــِهقَ اليـــديِن إذا جـــرىطَلْـــ -2 ــماء ِبأرِضــ ــد الســ عقَــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .2/51 مستوفى الدواويناألزهري ،  ]79[

 .148، ق  البلغاءديوان الفصحاء وترجمان الصفدي، ]80[

 .وبها ال يستقيم الوزن) القضيب( في األصل 

 .او، وبدونها ال يستقيم الوزنبدون الو) وجهه( في األصل 

 . يستقيم الوزنحذفت الواو حتى) وما( في األصل 

 .بدون كاف، وبدون الكاف ال يسقيم الوزن) مثل( في األصل 

)1(

)2(

)3(

)4(

 247



 )مجزوء الرجز (                        :                                        يقول]81[

1- ــه ــيس لَــ ــهب لَــ ــب وأشْــ ــي ســ ــِرضِفــ ِقِه معتَــ

2- اِكـــــبِبـــــِه لَر وكـــــم  ضــــيأب عليــــه يــــوم

 

 : قافية الطاء * 

 )مجزوء الرجز (                                                 :                     يقول ]82[

1- ــنَانُه ــٍل ِســـــ ــبطْ وذَاِبـــــ ــعيٍد إن هــ ــم ســ نَجــ

ــا -2 ــل ِبمـ ــن القَتْـ ــي ِمـ يقُولُـــــــه إذَا شَـــــــرطْيِفـ

 

 -: قافية الظاء * 
  )المتقارب (                                            :                        يقول ]83[

1- ــه ــرِك ألْحاظُ ــن التُّ ــيقٌ ِم ــظُ رِش ــا يلْحـ ــزاَل لهـ ــَأن الغـ كَـ

ــولُ  علَــى فِمــِه خَالَــةٌ كالرقيــِب -2 ــا يق ــى م ــظُ عل ــا يلِْف  فم

 

 : قافية العين * 

  )السريع (                                                                 :  يقول ]84[

1- هــب ــه شَ ــيس لَ ــِذي ل ــا الَّ ــموِعي أنَ سمو آيــر ــِن م ســي ح ف

ــِه -2 ــي فَنِّ ــاقَ ف ــٍد فَ ــن فَِري ــم ِم ــو  ك ــمِن مجم ــي ِض ــم ف ِعيوكُلُّه

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .150، ق  البلغاءديوان الفصحاء وترجمان الصفدي، ]81[

 .142 نفسه،  ق ]82[

 .151 نفسه ، ق ]83[
 .152نفسه، ق  ]84[
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 )الكامل (                                                              :  يقول ]85[

ــا -1 ةٌ لمورــاع ــراً نَ ــي مفِْك قَالَتْ ولَم تَـدِر المقَـاَل ولَـم تَِعـي          رأتِْن

ــِعي كَم ِفي ِمن عجٍب يـرى مـع أنَِّنـي -2 ــاِرقُ موِض ــير وال ُأفَ ــداً أِس َأب

3- ظَـاِهر وقلِبـي ـديسفي ج ــلُِعي ال رأس ــي َأض ــي ف ــاِظِرين وأعيِن للنَّ

 

  )مجزوء الكامل (                                                          :يقول ]  86[

ــدِعللنِّيـــــِل أكْبـــــر آِيـــــٍة -1 ــدِعيها مـــــ ال يـــــ

ــذِّرا -2 ــه الـ ــيس لَـ ــم ذَا يِقـ ع ومــــا يجــــيء بإصــــبِعكـ

 

]87[الرجز(                             : ا هوازني سبا وقال في حادثة رد( 

ــداِمعا -1 ــِه الم ــن أجفَاِن ــاض ِم ــا  َأفَ اِئعــاً ر بــفِْح ِطي بالس هــذْكَار ِت

ــِمِه -2 ِباس حــو ال أب ــن ى مــالِحم ــاِمعا وب ــج المسـ ــنَانَةً َأن يِلـ ضـ

ــدى -3 ــى اله ــه عل ــتَ إذْ عاهدتَ فَيوــد هع ــد هعــى و ــا وفَ مــاو عنَا مي

مِفظْتُ ِمن عهـوِدِه -4 أصـبح ِمـن عهـِدي لَديـِه ضــاِئعا     نَِظيـر مـا)1(ح

َأصــاب فــي الحــب حبيبــاً نَاِزعــايــا للرجــاِل فــي مصــاِب عاِشــٍق -5

6- ـــلَهاصو الّـــِذي أن ـــهـيلِ    آلَمصاِب الوـبى ألسحـا  أضقَاِطع 

7- و مــي تَ

)2(

ــيسم ــيلَ ــِه يخْف ــا ِب ــا مقــاً الِمعرــفِْح بى بالســرتّــى ي ح)3(

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .146، ق  البلغاءحاء وترجمانديوان الفص الصفدي، ]85[

 . 295 كوكب الروضة ، السيوطي ، 155 نفسه ، ق ]86[
 .251/252 السيرة النبوية في مسالك األبصار العمري، ]87[

 .وبها ال يستقيم الوزن) عهودي( وردت في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) الوصل( وردت في األصل 

 .بدون الواو، وبدونها ال يستقيم الوزن) متيم ليس( وردت في األصل 

)1(

)2(

)3(
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8- ويِبــِه نُــورِطي ِمــن تَِلــيىجــدا  هــاِطع س ــي ــاِق النَّب ــحى ِبآفَ أض

9- مـرٍئ  أكْريـَل الممى الجـدأس ـنا  مـــنَاِئعالص قَلَّـــدو نَـــهوال د

ــواِزٍن -10 ه ــن ــد ِم ــاه الوفْ ــا أتَ ــا  لَم ــِل رداً جاِمعـ ــألُه ِلألهـ يسـ

11- ــاَد ــِهج ــد ِبِمثِْل جي ــم ــيءٍٍ لَ ه  ــاالً وســبياً كُلَّــ ِبشَ  منَاِفعــا)1(م

12- درــا و ــبيهم جِمعفَـ ــه سـ ــا ميعـ عى تَتَابــد ــي النَّ ــوداً ِف جــاً و نَّ

تَســـَألُه مـــاذَا رأتْـــه صـــاِنعاسْل ُأخْتَـه ِمـن الرضـاِع إذْ أتَـتْ -13

 

 )مجزوء الرجز (                                                       :      يقول ]88[

 شَــــيء معــــهيجــــِري والن قَلَـــٍمأكـــِرم بـــِه ِمـــ -1

2- ــــــهسطُرو نُهــــــِفيس هعــر ــه المشَــــ قُلُوعــــ

 )مجزوء الرجز (                                                  :           يقول ]89[

ــتْ -1 ــد كَملَــ ــٍة  قَــ ــفَاتُها المجموعــــــهوبغْلَــ ِصــــ

ــ -2 ــةُ الخَيــ ــدتْخَِليفَــ ــه  ِل غَــ ــا مخْلُوعــ ــع أنَّهــ مــ

 )الطويل (                                                                 :   يقول ]90[

1- اببأأحــيكُم ــا إل ــذْر ِمنَّ ــا والع ــانَ عدنُو ى َأنــالنّو ــِغلْنَا ب إذا مــا شُ

ــِه -2 ــاِري ِببعِض قَاً ُأبــو ــثّكُم شَ ــايأب ــام العشَ ما ــةً)2(ح ــا رنَّ عجوتَو 

3- القَلْـِب، قَلِبـي رـِميتُ سِمثْلُـأِبي ــاهعورم ــامــَل التَّمِبــِه اللّي ــيُأقَض

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .146، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]88[

 .158 نفسه، ق ]89[
 .1/15 فوات الوفيات، الكتبي، 8/267 الوافي بالوفيات، فسهن ]90[

 .حتى يستقيم الوزن) كله(ووضعت ) عظيماً(فأسقطت )  وسبياً عظيماًماالً( وردت في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) بااالع (للصفديالوافي بالوفيات  وردت في 

)1(

)2(
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)2( ِـيما هو شَوقٌ مـدةً ثـم ينْقض -4 ــى)1(و ــه يلْقَ ــا وال أنّ عفَجــاً م ِحبم 

 مـدمعاً ثُـم مـدمعا      أغَص المآِقي ولكنَّه شَوقٌ على القُـرِب والنّـوى -5

من فَارقَ األحباب في العمِر سـاعةً -6

)3(

كَمن فَارقَ األحباب في العمر أجمعـا      و

 

 )المنسرح (                                                         :    يقول  ]91[

ــاأعـــد للـــروِع كُـــلَّ ســـاِبقٍَة  -1 عجــها ر ضعِم بــنَّج ــائر ال س ــو لَ

اتَ في الجـزِع يشـتكي الجزعـا       فَبقَــد قَصــر البــرقُ عــن مطَاِلِبهــا -2

)4(وخَافَ ِمـن سـبِقها األصـيُل أمـا -3 ــا   ــاِء ممتَِقعـ ــه بالغَبـ رأيتَـ

ــنَعا   يفْعـــُل ِممـــا يشَـــاء راِكبهـــا  -4 ــا ص ــا ِبم ِبه ــاِلي بــال ي فَ

 

 -:قافية الفاء * 

 )السريع (                                                         :           يقول]92[

ــحفُ عِشـــقْتُ مـــن نُكِْرمـــه كُلُّنَـــا -1 ــا مصـ ــا بينَنَـ ــه مـ كََأنَّـ

ــرفُـــنَحعــذَاره النَّمــُل وفــي ِريِقــه النْـــ -2 ــِه الزخْ  وفــي وجنَِت

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .154، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]91[

 .138، ق نفسه  ]92[

 

 ).تنقضي (للصفديالوافي بالوفيات  وردت في 

 ).يبكي (للصفديالوافي بالوفيات  وردت في 

 ).ياألماق(تبي  للكفوات الوفيات وردت في 

 قْ المأشَدُّ الشُّ  : عِبر  و ، قَمـ ع ـ  بِ هتُ     ، لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر  . بـه    إذا رميتـه  : رشَ

 ).مقع(مادة 

 .كلها في عجز البيت وبها ال يستقيم الوزن) النحل( وردت 
 
 

)5(ُل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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 )مجزوء الرمل (                                                   :           يقول ]93[

 1-  ــي ــدا ِلـ ــد بـ ــذَاٍر قَـ  بــدا مــا لَــيس يوصــفْ   إذْوعـ

2- ِزيجــي ــتُ ســ ــا قُلْــ ُلَّمــ

)1(

ِبمـــــــراِدي يتَوقَّـــــــفْك

  ) المتقارب(               :وكتب العمري إلى الصفدي يتقاضاه عليقاً وشيئاً ينفقه  ]94[

ــده -1 ــى خ ــي عل ــوع كميت من الجـوع يطلـب منِّـي العلـفْ        دم

2- ــر ــب حاض ــي ذه ــيس مع ــفْ ول ــي الكُلَـ ــةٌ وعلـ وال فضـ

ــِه -3 ــل ب فعج ــد ــك وع ــي من فمن أنجـز الوعـد حـاز الشـرفْ        ول

ــيا -4 ــهِر الصـ ــى بشـ ِم بوجــٍه يهــلُّ وكــفٍّ تكــفْ   ودم وتهنَّـ

 
 

 -:قافية القاف * 

 )البسيط(                      :  يقول في جارية اسمها حدق ]95[

1- سم بتُ ِفي حِكراِطفَـهعى مـوأه قِ    نرِح والحِريعلى التَّب علُوتَطِْوي الض

2- ـمِن، قُلْـتُ لَهيوِع العمِبد دى ِمنها      قَالُوا فَجرا جَألُوا مقِ   ال تَسـدلَـى حع

   )الطويل (                                                               :            يقول ]96[

1- تـيجهم عداِدي أولَى الـوع ِقفَاِني    ِمنِّـي ـابباَألح تَوِدعَأسِقـي    وـا بم 

ــي فَياليتَ ِشعِري هْل نعود إلى الِحمـى -2 ــِب فَنَلْتَِق الكثي ــفْح ــا س ويجمعنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

 .138ق ، ن الفصحاء وترجمان البلغاءديوا ،الصفدي  ]93[

  .19/522 الوافي بالوفيات ، 2/1081 أعيان العصر ، نفسه  ]94[

    ، رسـالة     المـرأة فـي أدب الدولـة المملوكيـة        ، جرادة، خلـود،     1/284 مطالع البدور ي،  لالغزو ]95[

 .58ماجستير، 

  .10/650مسالك األبصار ،   العمري]96[

 .وبها ال يستقيم الوزن) إذا(في األصل وردت  
 
 

)1(
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 حدثت مفارقة بين ابن بقي والحكم، فأرسلوا إلى القاضي شـهاب الـدين العمـري            ]97[

 )الكامل(              :يب، فكتبورة سؤاٍل عن الرجلين، أيهما المصص

ــ -1 ــِه مآِخ لَيع ــي ــِن بقِّ ــوُل اب ذٌَ ــاِدقِ   )1(ق الص ــب ــوُل المِح ــه قَ لَِكنَّ

ــاِفِقِفيِه فـي ِصـدِق المحبـِة قَولُـهيكْ -2 ــاٍد خَ لــى ِوسع ــام كَــي ال ينَ

ــقِ   ما الحب إال مـا يهـد لَـه الحشَـا -3 ــؤاد العاِش ــره فُ سأي ــد ويه

 
 ) البسيط (                       : بحماة يقول منشداً الصفدي وهو على ]98[

لْنَـا علـى العاِصـي ِبمنِْزلَـٍةلَقَد نَ  -1

)2(العاصي

ــنز ــتْ محاِس ــداِئقُهازانَ ِه حــطَّي  شَ

ِلكَوِنــِه بعــد لُقياهــا يفاِرقُهــا   تَبكَي نَواِعيرهـا العبـرى بأدمِعهـا -2

 

 )السريع (                                         :                                 يقول ]99[

يقــوُل ِلــ -1 ــرقُ مــن شَــعره أســود)3(ي ــا فَـ ــْل بينَهمـ ــِل بـ كَاللَّيـ

2- ضــي أب ــه هجو ــن م ــي ــتُ وِب ــي قُلْ ــاَل ِل ــقُّ :فَقَ الح ــو ــذا ه ه

 

  )الطويل(                                               :                          يقول ]100[

ــقُوما النّاس إال هاِلـك وابـن هاِلـٍك  -1 ــاِلكين عِري ــي اله ــٍب ف وذُو نَس

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

 .9/149 طبقات الشافعية الكبرى السبكي، ]97[

 .2/265 المنهل الصافي، ابن تغري بردي، 1/424 أعيان العصر الصفدي، ]98[

 .1/15 فوات الوفياتي، ، الكتب8/267 الوافي بالوفياتدي،  الصف]99[

 .161، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]100[

 .وبها ال يستقيم الوزن) مأخذ( وردت في األصل 

اسم نهر أنطاكية، وقيل نهر حماة بالشام من عمل حمـص، وهـو نهـر عظـيم، عليـه                   :  العاصي 

.  جانبيـه مـن المدينـة   عير كثيرة، تخـرج المـاء إلـى مـا علـى            وعليه نوا  يعبر عليها،  جسور

 .405 الروض المعطار الحميري،: ينظر
 ). بي ( للكتبي فوات الوفيات وردت في 

)1(

)2(

)3(
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 ) الرمل (                   :يقول  ]101[

ــدِه -1 ــي خَ ــدا ف ب ــد ــدٍر قَ ب بــقْ   ر ــاً فَاتَّس ــِه ازداد تَمام ــا ِب م

2- ــم ــتُ لَه ــاِرض قُلْ ــذَا ع ــَل ه قْ ِقيرــالو ــا ب ــِن إلّ الغُص ــام ــا تم م

 

 )مجزوء المتقارب(                                      :يقول  ]102[

ــدِه -1 ــى خَــ ــذَاِري علَــ كَِمثْـــِل الضـــحى والغَســـقْ  عــ

ــد ولَــــيس ِبنَبــــٍت بــــدا -2 ــاُل الحــ ــن خَيــ قْولِكــ

 

 : قافية الكاف 

ونمت ليلة أخرى، وجفني يصرعه القلق، ويمنعه األرق، فقـرأت علـى            :"  يقول   ]103[

دمعه الباكي، ففاض دمعي كالسحاب المتباكي حزناً على من نظمتها في مراثيهم، وبعثت             

بها لتناح في ناديهم، فكتبت على حواشيها بديهاً ثالثة أبيات في كل منها تضـمين بمـا                 

 )البسيط(                                  :ين، وهي ال يتب فيها ضمنت

ــا -1 ــفَ حالَتُنَ كَي مثيهــد ح مهرــو للشَّـاِكي     (قُب شـكُوطَفَ المما عب1 ()فَر(

2- ــِنِهم يب مــو ــاً ي ــا قُلُوب ــِت ِمنَّ يعـاكِ      (رعرم القَلْـب أن موهِنِك اليِلي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

   .109 ، قمراتع الغزالن ، النواجي ، 136، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]101[

  . 138 ، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي،  ]102[

  .159ق ، نفسه ]103[

: ينظـر " .  قـد يشـفي أخـا شـجنٍ       فقلت والقول : " مضمن من بيت الشريف المرتضي ، وصدره         

  .2/373 الديوان

: ينظـر   " . يا ظبية البـان ترعـى فـي خمائلـه           : " مضمن من بيت الشريف الرضي ، وصدره        

 .2/93 الديوان
 
 

() 2(

)1(

)2( 
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3- ــر ــه مطَ ــحاب كُلُّ ــقَاِك س َس ــد ولَيس يرِويِك إال دمعـةُ البـاِكي      (لَقَ

  والثريا قد علقت(يلة وجفني موثق بوساده، قلق على وساده،ونمت ل: "  يقول]104[

، فعدت إلى أنسي بمنادمة نفسي، كساني ليلة أمسي،         م صكتان إلى   

والكئيب كما يصبح يمسي، فسألت عن شعوب القريحة بكل فكرة صحيحة، فجلـت فـي               

  )الكامل(                               :أوديتها، وتمتعت بندى أنديتها، فقلت

ــتُ -1 ــد فُِتنْ ــاً قَ ببيح ــِدي ــِهأفْ بِبح ي إذَلــو كــان ِحــبِثــي ِللْم

() 1(

 

)4() )3(جندل )2(بأمراس

ا شَــكَار

ــكَاواهللا مـــا هبـــتْ نَســـيم ِديـــاِرِه -2 ــذَيِلها متَمسـ ــتُ ِبـ إال اعتَلَقْـ

ــِه -3 بفــي ح تيــِكي ــِت شَ ــين أنْ ــا ع ه وأنْــِت المشْــتَكَىلَمــا نَظَــرتُ لَــي

ــا -4 تُهبفَأج ِعيمــأد ــك ِب لَيــتْ ع لَو كَان دمِعـي البحـر أفْنَـاه البكَـا         قالَ

 

 )مجزوء الخفيف (                 :  يقول ]105 [

1- كــا تَــرِك مِنــي التُّــرب ِمــن كــتَر ــِه مشْــ ــي معانيــ فــ

2- هــذَار ــدى ِعـــ ــذْ تَبـــ ــركمـــ ــيِد كَالشَّــ ــو للصــ وهــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

  . 147، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي، ،  10/650 مسالك األبصار العمري ، ]104[

  .137، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]105[

 

 .2/93 الديوان: ينظر " . ك مبذول لشاربه الماء عند" : مضمن من بيت الشريف الرضي، وصدره 

مرس(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. أمراس: الشديد، والجمع: سِر الم.( 

 ).جندل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. جنادل : الحجر كله، والجمع:  الجندل

    هذا الكالم تضمين من قول امرئ القيس 

  .117 الديوان: ينظر . " كأن الثريا علقت في مصامها      بأمراس كتان إلى صم جندل "    

)1( 

)2(

)3(

)4( :                                                  
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 : قافية الالم * 

 )البسيط(                   : قال في المديح الشريف ، يذكر اإلسراء  ]106[

ِراَفَا مالِمـي وإال فـاكْث -1 فَلَستُ عن حب مـن أهـوى ِبمنتَِقـلِ        ِلي عـذَ)1(ك

ــ -2 ــداًي ــاهم أب ــا تَلْقَ ــَل اهللا م قَلِْبي المعنَّى ووجِدي وهو أقْتَـُل ِلـي       ا قَاِت

فَلَستُ أصِبر ِمـن حـب علَـى ملَـل         وإن تَصبرتُ عن شَيٍء فُِجعـتُ ِبـِه -3

 شُـغْلُكُم أنْـتُم وال شُـغُِلي       هذا لَكُم غٌْل فَقُلْـتُ لَهـمقَالوا ففي غيرِهم شُ -4

ــا اُألولِ إن كُنْتُ لَم أبِك جيرانـاً ِبكَاِظمـ -5 ــى أياِمنَ ــا عل ــتُ فيه كَي

)2(

ب)3(ٍة

فاليوم أفْقَرتُ ِمن رسـٍم وِمـن طَلَـلِ        وكنت أبكي وِلي رسـم وِلـي طَلَـٌل -6

7- مهـدعِع بمالـد ِخفْتُ إال انِْسـكَابلَـلِ      (والب ِمن ِفيا خَوقُ فَمأنَا الغَِري

ــا -8 ــتُ ِبه ليــاٍم ب بأي ــاِلي ــا ُأب م

()4(

إذا خَصصتُ ِبمـدِحي خَـاتَم الرسـلِ       و

9- ــه ــونَيِن ِملَّتًُ ــيد الكَ س ــد محــيم ــرةٌ ف ــا غُ ــِلكأنَّه ــِه الملَ جأو 

10- ِقظُـهوـِل يـتَ اللَّيـُل تَحِريِجب قَـلِ         آتَاهـا علـى الميـا أعِة مؤيِفيها ِلر

أعلى الطِّباِق ولَم يطْلُـب ولَـم يسـلِ        فَقَاَم ثُم امتَطَى ظَهـر البـراِق إلـى -11

)5()ِبـال ريـٍب وال عجـلِ      (مثْواه لَيالً   سرى إلى اُألفُِق األعلَى وعـاد إلـى -12

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
 : التخريج 

  . 138-136، سالك األبصارمالسيرة النبوية في  العمري، ]106[

 

 .بهمزة القطع بعد الفاء وبها ال يستقيم الوزن) ثراكفأ(  وردت في األصل 
 .مزيدة الستقامة الوزن) لكم (

جو على ِسـيِف البحـر مـن البصـرة علـى مـرحلتين ، وفيهـا                 : اسم موضع ، وقيل     :  كاظمة   

 ) .كظم (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ركايا كثيرة ، وماؤها شروب 

 .3/76 الديوان: ينظر . ألممت بالعتب لم أحذر مواقعه :  مضمن من بيت المتنبي ، وصدره 

  " .مر السحابة ال ريث وال عجل     كأن مشيتها من بيت جارتها:  " األعشى مضمن من قول 

 .217 الديوان: ينظر      

)1(

)2(

)3(

)4(

)5( 
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از الغَنيمـةَ واإلسـراع فـي القُفُـلِ         األياِم ِمـن رجـٍبلَى )1( 13- لٍَة فُضحفي لَي

ــي أتَى إلى المسـِجِد األقْصـى وأم ِبـِه -14 ــلَّ النََِبي ــلِ كُ مِف والعــالتَّكِْلي ن ب

واســتَفْتَح البــاب الذا البــاِب والقُفُــِلثُم ارتَقَى في معـاِرِج السـماِء ِبـِه -15

حتَّى عال للعلـى فـي أشْـرِف القُلَـلِ         ثُم ارتَقَى فَوقَ ما قَد حـازه صـِعداً -16

17- ب لَّـهقًـى ِبـِه مـا حرلَّ محوــلِ  شَـر جــٍل وال ر ِرج ــن ــاه ِم وال تَخَطَّ

لِ      َاقَتْ مدى الكُلِّ فَوقَ الحجِب والكُلَـعال علـى األنبيـاِء الكـلِّ مرتَبـةً -18 )2(ف

ــاِبرقَى إلى أن دنَـا ِمـن ربـِه ِصـلَةً -19 ــلِ كَقَ ــى ِلمتَِّص ــيِن أو أدنَ سقَو 

20- ح ــه بأى رــد ر ــةًوقَ ــاً معاينَ ما نالَها قَبلَـه موسـى علـى الجبـلِ         قَّ

21- مهخِْبـرـِر يجِعنْـد الح مالقَو باكَرــلِ  و جــا و ــوٍف ولَ ــال خَ ــا رآه ِب ِبم

ــدِلفَفَاز بالصـدِق والتَّصـِديِق طَاِئفَـةٌ -22 أي والجــُل الــر ــاإلثِْم أه وبــاء ِب

23- دحوـِرِهمـاِر غَيِمـن أخْب مثَلِ       ثَ القَوالم ِح ِفيبِح مثَل الصبا جاء في الصم

24- لَمِف وِس الشَِّريِن القُدع وهرتَخْباســكَلِ  و ــاِء والشُّ للظّلْم ــن ــِق الظَّ يحقِّ

25- ــه ــا تَمثَّلَ ــى م ــاه حتّ ــار يلْقَ ــ فص أخْب مــو ــر القَ ــِلوَأخْب ــال زلَ اراً ِب

ــلِ هذي عطايـا مِحـب للحِبيـِب أتَـتْ -26 ــِل واألم ــى التَّأِمي ــد عل ــا يزي بم

27- هِجـزعي سٍم لَـيكَـِري ِمـن اِهبولِ          مفـي اُألو ـا كَـانوال م يكـون شيء

ــا -28 همواِت اهللا أدــلَو ص ــن ــِه ِم ألبكَـاِر واُألصـلِ   ما قَالَِت الشَّمس في ا    علي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .وبها ال يستقيم الوزن) بفضل( وردت في األصل 

منـزل مـن منـازل القمـر، وهـو أربعـة            : قيـل و ألبسه،   غشاًءالسحاب الذي تراه كأن     :  اإلكليل 

 ).كلل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. والجمع أكاليل وكلل. مصطفّةأنجم 

)1(

)2(
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  )بسيطال( :                                                    وقال ابن فضل اهللا ]107[

وقد غدا طـوع لُـوامي وعـذَّالي         يا من تناسـى ودادي بعـد معرفـٍة -1

بين األنـاِم فخابـت فيـه آمـالي         ما أنتَ أوُل ِخـلٍّ قـد ظَِفـرتُ بـه -2

 

  )الخفيف (                                                                 :  يقول ]108[

1- ى ِلـيـرـا جم ـِنِهميب ـدعْل بال تَس    الآلِلــي نــوٍع كَــأنَّهمد ِمــن

2- لَِكـــناِم وطْـــأةَ الغَـــرـال        خَفَّفَـــتْ وـفَ الخَيفُـوِن طَيفَتْ في الجرع

 

  )الطويل (                                                                :       يقول ]109[

ــ -1 تهام ــن ــٍف ِم ــتُ ِلطَي ــرأِرقْ َخَطَّى ِإلَي اللَّيَل ِمـن عقَـِد الرمـلِ         زاِئ ت)1(ةَ

ــى -2 ــكُر لَيلَ ــرٍةسأشْ ــتُ ِلنَظْ ِييــا ح تُ لُقْ  ما قَتِْلـي       تَمنَّيِنهـا وفـي ِضـمياه

3- ــه ــِديثَ كَأنَّ ني الحــاِطي ــتْ تُع جنَى النَّحِل أو ما ِمثْلَه في جنَى النَّحلِ       فَباتَ

 ِمن بلَِل الطَّلِّ   إلى أن رفَعنَا السجفَ   تَرقَّب حواِشـي العـدِل بينـي وبينَهـا -4

5- د ـننَح الَّـِذي ـيلَِم الحعي لَم

)2(

)3(سِ      خَِلياِن ما قَد كَان ِمن خُلُ  الوصـلِ  ونَهـمو

ــٍة -6 بــلِّ ِري ــن كُ ــِد اهللا ِم مــا ِبح تُظَن فَأرسـلْنَا الِعتَـاب علـى رسـلِ        َأِمنَّ

 تَقُوُل ِبـِه ِمثِْلـي     )4(وِمن كُلِّ ما أشْكُوشَكَونَا الَّذي نَلْقَـاه ِمـن َألَـِم الهـوى -7

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .2/295 مستوفى الدواويناألزهري ،  ]107[

 . 8/267 الوافي بالوفيات،   الصفدي]108[

 .155، ق ، ديوان الفصحاء وترجمان البلغاءنفسه ]109[

 .141 الروض المعطارالحميري، : ينظر. قطعة من اليمن: أرض تهامة : مكة، وقيل :  تهامة
الس سجف(، مادة لسان العربابن منظور، : الستر، ينظر: فج.( 

  .)خلس( مادة  : لسان العربابن منظور ، : ينظر .السُّمر : س  الخُلْ

 .وبها ال يستقيم الوزن) أشكوه( وردت في األصل 

)1(

)2(

)3(

)4(
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 )الكامل (                                               :       قال يذكر المولد الشريف ]110[

ــِع األوِل -1 ــي ربي ــيِم ِف ــْل للمتَ ابهــب ــي إال ص ــٍق ال تَنْجل  عاِش

2- الشُّـهوِر َألنَّــه ِفــي مظـيع رَـه

)1(ةُ

كَشَـفَ الضــلَاَل فَبـان كُــلُّ مضــلِّلِ  ش

قِْبــِليسـرِي لنـا فــي كـلِّ عـاٍم م    ِلم ال نَِهـيم بـِه ِلموِلـِد مـن ِبـِه -3

ــتَوِلــد النَّبــي ِبــِه فَُأخِْصــب ممِحــٌل -4 ــلِ ألفَي ــا ممِح ــى بقاي  ال يبقَ

افى رسول اهللا مـ -5

)2(

ن ا وب الحي وافَـى ِبـِه)3(و  يمشـي ِبكُـلِّ مسـيلِ      )4(ص

6- قَـدـفاً وى َأسجشُوقُ ِبِه الـدال ي ِلمجِلو احــب الص ــع ــِلطَلَ ــِه المتَهلّ ِه

ِر الـتَّم أشْـرفَ مرسـلِ      وافَى كَبـد  في شَـهِرِه المـوفَى ِبكُـلِّ مسـرةٍٍ -7

ــِع األوِلفــي بكْــرِة اإلثْنَــيِن ثــاِني عشْــرٍة -8 يبــي ر ــٍل ِف ــاِم ِفي ع ــن ِم

ــدى -9 ــٍع ِبالنَّ ــع فــي ربي ِبيــَأتَى ر ــأنْواِء فَ ــعى ب ســِلي ــحاِب المهِط الس

ــا -10 ــةُ الحصـ ــاهللا آِمنَـ إنَّهـ ولَدتْ كَـريم الجـد أفْضـَل مفِْضـلِ        ف)5(ِن

ِمن هاِشـِمي ِفـي الفَخَـاِر مفَضـلِ        هللا مــا زهِريــه حملَــتْ ِبــِه -11

12- هـبفُ نَسـرعالخَلْـِق ي ارتْ خَيلَدــٍبو ــوِلفــي كــلِّ ِذي نَس ــم مخْ  مِع

ــلِ  حملَتْ ِبـِه لَيسـتْ تُِحـس ِبحمِلـِه -13 ــم تَحِم ــا لَ ــٍة فَكَأنَّه ــن ِخفَّ ِم

14- ــه ــع طَرفُ ــي اهللا يرفَ ــعتْ نَِب ضـلِ         وقَـاِم اَألفْضاِء إلـى المـمالس ونَح

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .49-48، النبوية في مسالك األبصار، السيرة  العمري]110[

 .وبها ال يستقيم الوزن) صابة( وردت في األصل 
 .بالواو، وبها ال يستقيم الوزن) وألفيت( وردت في األصل 

 .حتى يستقيم الوزن) به(مكان ) من(ووضعت ) وافى رسول اهللا به( وردت في األصل 

الح حيا(، مادة لسان العربابن منظور، :ر ينظ . المطر والخصب) مقصورة: (ا ي.( 

الح حصن(، مادة لسان العرب ينظر، ابن منظور، . ة فّالِع: انص.( 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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 )مجزوء الوافر (                                                 :          يقول ]111[

1-                             )   ــي ع ــوٍن وفـ ــي لَـ ــِلح فـ ـ م)1(    )

2- ـــــهاِكبر ـــــا ســـــارــلِ  إذا م ــيةَ الثَِّمــ ــى ِمشْــ تَمشَّــ

 

 والحنـين إلـى     داحاألقفي وصفها في     ثم جرى من ذكر الراح، وما قيل       :" يقول   ]112[

 )البسيط (                                            :   االغتباق واالصطباح ، فقلت أوقات

َأما تَـراه ِبشَـمِس الـراِح يشْـتَِعلُ         قَـدح ِسـوى قَـدِحيَألِْق الزنَاد ولَا -1

2- ـبـا ذَهِقهِريإب ِمـن ـبا الصِطــُل كأنَّمــاِرقٌ هتْ أو بةٌ ُأوِقــدــذْوج َأو

              (               وال تُعطِّــْل يــداً ِمــن كَأِســها أبــداً  -3

 

 )البسيط (                                                             :    يقول ]113[

ــاُل إذَا -1 ــأقْواٍل يقَ ــك ِل لَيــا ع م

(      )2(

 اُألوُلعــادتْ علَينَــا ِبهــا أيامنَــاو

 

  )الخفيف (           :   وقلت وقد قارب الصباح نشراً رايته، وطلوع آيته:" يقول ]114[

1- ــه ــى َأجلُ ــُل وانْقَض ــى اللَّي انْتَه    ــه ــي حلَلُ ــبح تَزدِه ا الصــد ب

)3(

و

ــةٌ -2 ــاِم  ذَاِهبــ ــذَا ِللظِّلَــ ــو حبــ اِبَأضـ ــه )4(و ــيح مقْتَبلُـ  تَِصـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .158 ، ق البلغاءديوان الفصحاء وترجمان ، الصفدي  ]111[

 .142-141 ق  ،نفسه ]112[

  .142نفسه ، ق  ]113[

 .140 ق  نفسه ،]114[

 .بياض في األصل

 .بياض في األصل

 .بالالم وبها ال يستقيم الوزن) أليامنا( وردت في األصل 

 هو مسـيل المـاء إلـى الغـدير المتصـل ب           وغدير صغير،   : ران ، واألضاة  الغد:  اإلضاء 

 ).أضا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. والجمع أضوات 

)1(  
)2(  
)3(

   الغـدير، )4(
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 )السريع (                                                :  قال في دير صيد]115[

ــِزُل -1 ــا منْ ــديِر لَنَ ــِب ال ــي جاِن

)1(نايا

ــلُ ف ــِه نَنْهـ ــذْب ِبـ ــٌل عـ ومنْهـ

ــعلُ   وروشَــاِدن قَــد جاءنَــا أحــ -2 ــه تُشْ ــأس ل ــِه كَ ــي كَفِّ ف

ــا -3 ــِرقُ أنْهارهـ ــةٌ تُشْـ ــدولُ وروضـ ا جــِطه ســي و ــقَّها ِف ــد شَ قَ

4- ــه ــِرب ألحانُـ ــِرب تُطْـ قُ أو زلْــــزُلاكأنَّــــه إســــحومطْـ

)2(فَـــدونَك الـــراح فَفـــي دنِّهـــا -5 ــهد وفــي ــُلشَ ــا فُلْفُ ــِم ِبه الطَّع 

ــ -6 ــاىواف ــأِس لكنّه ــي الك ــا ف ــلُ    به ــا تَخْج خُطَّاِبه ــن ــذْراء ِم ع

 

  )الطويل (                                                            :       يقول ]116[

ــولُ     ِفيـه اللَّيـُل والصـبح كَـاِمنوأبلَقَ -1 جةٌ وحــر ــه غُ ــروقُ علَي تَ

ــولُ  بلَقُ الفَرد الّـذي سـار ِذكْـرههو األَ  -2 ــه ويطُ امر ــن ــى م ــز علَ يِع

 

 )المجتث (                                                                    :  يقول ]117[

ــى -1 ــك معنَـ ــده ِفيـ ــا خَـ ــلُ  يـ ــو جِليــ ــد رقَّ وَهــ قَــ

ــذَار فُقُلْ -2 ــوى العــ ــاحــ نَهـــــر وِظـــــلٌّ ظَِليـــــُل نَــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 . 448 - 1/447مسالك األبصار  العمري، ]115[

 .149،  ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  ، الصفدي]116[

 .138 نفسه، ق ]117[

  القريـة، واآلخـر    ة، هـو فـي دمنـة      أحدهما يقصده النصارى بالزيار   : وهما اثنان :  دير صيد نايا   

على بعد منها، مشرف على الجبل شماليها بشرق، ويقصد للتنزه، وهـو ديـر كبيـر، مـن بنـاء                        

 .1/446مسالك األبصار العمري، :  ينظر .الروم

  .بدون واو، وبدونها ال يستقيم الوزن) شهد في ( وردت في األصل 

 

)1(    

)2(
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 ) مجزوء الوافر                                                      :         يقول ]118[

ــقٍْر -1 ــِهوصـ ــلَّ ِبـ ــد أطـ ــالُ  قَـ ــاِر آجــ ــى األطْيــ علــ

ــالُ   ( -2 ــفَ يحتَـ ــي كَيـ ــْل ِلـ َقُـ ف)1()

 

 )البسيط(                      : جيباً على كتاب بعثه له أبو حيان النفريم قال ]119[

إن كَان قَلِْبي ِمن بعـِد الفُـراِق سـال         لِحمـى فَسـالهذا الفَريقُ جنُـوِبي ا -1

2- ــْل و هــٍةقَو كاِظم نوــٍع د بــتُ ِبر ــِدبف ــِه طَلَــالأبِكــي وأنْ  ِمــن أطالِل

لِّاذا على ك -3 ــا أذْ   برٍق باتَ يوِمض ِلي)2(م ــا لَم ــوال الثََّنَاي ــبالل ــه قُ هبتُ

العسـال إال افتقاِدي ِبِه الصـهباء    ر ِمن حـال الثُغُـور ِبـِهما ِبتُّ ُأنِْك -4 و)3(

ِمما جـاله أبـو حيـان كَـْأس طَـال          بْل كَيفَ ُأنِْكر راحـاً ِبـتُّ َأشْـربها -5

ِقـال ما باُل عقِْلي ِبهـا قـدْ راع أو ع         صهباء يزداد عقُْل الشَّـاِرِبين بهـا -6

ال إنَِّني رحـتُ ِمنْهـا شَـاِرباً ثَِمـال         فَرحتُ أهتَز ِفي بـرِدي ِبهـا عجبـاً -7

فإنَّها قَـد أعـارتْ ِسـحرها المقَـال        إن لَم يكُن ِمن ِرضاِب الغَيِد ِريقَتُهـا -8

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 :التخريج 

 .156 ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  ، الصفدي]118[

  .320-7/318مسالك األبصار  العمري، ]119[

  

 . بياض في األصل 
 .زيادة حتى يستقيم الوزن) كل (

 .بدون همزة، وبدونها ال يستقيم الوزن) الصهبا( وردت في األصل 
 

)1(

)2(

)3(
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9- عج ر علــى أجفَاِنهــا الكَســاللِكــن ِبــد تُنَهض نَحو الفَتْـِك ناِظرهـا)1(د

ما غالَـه الـنَّقْص إلّـا أنَّـه كَمـال          وافَتْ تُذَكّر شيئاً فـات ِمـن زمـٍن -10

كُحـال الوكيف يحتاج طَرفُ اَألكْحـِل      أقْسمتُ مـا كَـان محتاجـاً ِلتكِملَـٍة -11

 به صـادقٌ فـي كُـلِّ مـا نَقـال           إلّامعرب لِِلسـاِن الفُـرِس مـا نَطَقَـتْ -12

سبَل الكَـالِم وال اقتـادوا لَـه ذُلَـال         منَطِّقُ الخُرِس لَولَـاه لَمـا عرفُـوا -13

ــتَِعال هو اَألِثيـر وِمنْـه أصـُل عنْصـِرِه -14 ــِر مشْ ــاِر الكُفْ ــراه ِبنَ ــا ت َأم

ــ -15 ــلُّ غَاِني ــِه كُ ِفي ــي ــد أتَتِْن  حاكَِت الريم إال الصدر والقُفُـال      )2(قَدٍةلَقَ

ــ -16 يال ب ــي ــرم بيِت تََ ــا)3(ت ِتهارَلِثْ ِلج  السـحابِة ال ريثـاً وال عجـال        )4(م

 الخُـود أو بِطـال     )5(فَهْل رَأيتَ الرداحخُود عليهـا ِمـن اللَّامـاِت سـاِبغَةً -17

18- بْل ه     ِيض تُسلُّ لَقَـد شَـبه ِهي الخُود لِكن حشْو مقْلَِتهـا)6(و  اَألِسـال  )7(ب

َمرحباً ِمن أثيِر الـديِن حيـثُ َأتَـتْ -19

)8(

فَريدةٌ أصـبحتْ فـي حسـِنها مـثَال        ف

ــالإال ونُكِّــسعِقيلةٌ ِمن بنَاِت الِفكْـِر مـا بـرزتْ -20 ــدِر أو خَِج الب ــه جو 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ).دعج(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.السواد، وقيل شدة السواد :  الدعج والدُّعجةَ

 .في صدر البيت، ونقلت إلى عجزه حتى يستقيم الوزن) قد( وردت 

 .وزنوبها ال يستقيم ال) بيتنا( وردت في األصل 

 .في صدر البيت، ونقلت إلى عجزه حتى يستقيم الوزن) مثل( وردت 

.     الـرداح الثقيـل الـذي ال انبعـاث لـه          :المظلمة التي من أشرفَ لها أشرفَتْ لـه، وقيـل         :  الرداح 

 ).ردح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 .الواو زيدت حتى يستقيم الوزن) وبل (

 .وبها ال يستقيم الوزن) شبه( األصل  وردت في

 ابـن  : ينظـر   . الرماح على التشـبيه فـي اعتدالـه وطولـه واسـتوائه ودقـة أطرافـه                 :  اَألسل 

  ) .أسل(مادة  ، العرب لسان، منظور 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(
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21-ــه نَاِظم ــا أن ــدر إلّ ــن ال ــد ِم خَلَّى ِبِه الـدر ملقًـى يشـتكي العِطـال         ِعقْ

ع ِبــال بِليــداً والبعيــ لَِبيــداًثَنَــى-22 ٍث)2(ثُ)1(  الخَط األخْطَأِيرب وألقى   )3(ب

ــدوتُنَا-23 ــان قُ يح ــي ــاِم َأب ــْل كاإلم ـال        هموالع الِعلْـم نْـهع ْأخُِذ النَّاسي ن

)5(ِـال  )4(لَ 

م

ال يعِدُل الدهر فـي الـدنْيا ِبـِه رجـال           أبــي حيــان ِمــن رجــٍلوَأيــن ِمثْــُل-24

25-مو ــاه ِحم ــم ميتَهــور صو ــاه تَلْقَ الهـدى والنَّـدى والبـدر مكْـتَِمال        عنَ

َود النُّه غَِضباً صوب الحيا كَرملَيثُ الشَّر-26 ـ      ط)7(اً   ))6ى  )8(واى شَرفَاً ُأفْقَ السـما علُ

ــِه-27 ــض ِفكْرِت عــْل ب ال ب ــر حالب ــه ــيال كَأنَّ س إن ــْل ذَاك ُل ال بــي الس ــه كَأنَّ

ــِه -28 ــر ِب ٍف ُأجــِري ــاِني ِبتَشْ بح ــد ــال  لقَ ــِه حلَ ــن أذْياِل ــرِة ِم ــى الِمج عل

ــا  في كـلِّ وقْـٍت تُـَؤاِتي ِمنْـه مكْرمـةً-29 ــوقُ آِخره ــِلِه اُألوال يفُ ــي فَض ف

30-تُهــلْو س ــان يح ــأِبي ــن ب ــن يكُ مال ووــد ــارقَ ال ــا فَ ــاِلي إذا م بــى ي أنَّ

ــدقْتَ أ-31 صــد هز ــي ــي)9(نِّ ــاِطع َأمِل  ِلـي َأمـال    لَوال بقَاُؤك ِلي لـم يب قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ن ربيعة من أصحاب المعلقات يريد لبيد ب

 هو خداش بن بشر بن خالد التميمي، المعروف بالبعيث، خطيـب، شـاعر، مـن أهـل البصـرة،                    

 .1/497 الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة: ينظر. سنة أربع وثالثين ومائة

 .وبها ال يستقيم الوزن) بعيث( وردت في األصل 

 .هور يريد غياث بن غوث الشاعر المش

 ).خطل(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. بمعنى أفحش ،َلالمضطرب، وخِط: الخطل

  هـو شـرى    ما هـم إال أسـود الشـرى، وقيـل         : عانموضع تنسب إليه األسد، يقال للشج     : ىر الشَّ 

 ).شري(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. وناحيته الفرات

 .ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزنفي عجز البيت، ) كرماً( وردت 

 .وبها ال يستقيم الوزن) عال( وردت في األصل 

 .وبها ال يستقيم الوزن) زاهداً( وردت في األصل 

 ).أبق( وردت في األصل 

))10ـقَ      

)1(

)2(

 توفي

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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 )السريع (                           :                                     يقول ]120[

1- بـــحةٌ تَسابـــحالَهـــاسالَهــــا َأذْيــــاَل إقْباإلقْب ِدعتُــــوو

ــزْل -2 ــم تَ ــةٌ لَ احــا ر يالثُّر ــم ا   نَجــالَه ســاِق إر ــي اآلفَ ــُل ِف تُرِس

 
 )الطويل(                          :  قال يمدح أبا حيان النفري ]121[

ــَؤمال -1 اً مــز ــان كَنْ ــا حي ــتَ أب ِقيتَ أل  بمدئال      وـومفَـاً وـِل كَهِل الفَضه

ــماكَي فََأنْتَ إمـام العصـِر غَيـر منَـازٍع -2 ــاِزٍل إال الس ِنال نَ ــِزال)1(و  منْ

ىحاب النَّدى بحـر الجـد -3  خَِصيم الردى كَبتُ الِعدى كَوكَب الَعلَى علَـم)2(س

مجاِري مداِر الشُّـهِب بـراً مفَضـال       شَـِبيهاً ِلفَضـِلِهوأقِْسم مـا ضـمتْ -4

5- ــه ــدم ِمثْلُ ــا تَقَ م ــي ــام تَِق ـإمب قَـداً وـرصاً عال َأتَى آِخـرأو 

ــال   ولَم تَـدِر مـا ِبنَـاعقاِئُل تُصِبين -6 ــولََ وتَفْع ــا أن تَقُ ــان علَيه لَه

 عــذْره وتَنَصــالأمــا وهــو آخَـأما وهواهـا لَـم أقُـْل ِلصـبابِت -7

َِعنْد ِرضى األحباِب منِْجـز ِديمـ -8

)3(ذَّ        

)4(َا

6(ـا)5(ي(

ٍة نَصــالتَِري موِجوِعنْــد العتــاِب المــ)7(ف

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .153، ق رجمان البلغاءديوان الفصحاء وت الصفدي، ]120[

 .317 -7/316مسالك األبصار  العمري، ]121[

ـ     : كان السِّما  ـ      نجمان نيران أحـدهما السِّ ابـن  : ينظـر  .ماك الـرامح  ماك األعـزل، واآلخـر السِّ

 ).سمك(، مادة العرب لسانمنظور، 

ـ   يِطوى، وهو الع  دمقصور الج :  الجدا    ة، وثنيته جدـ  و ان وجدلسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر . ان  ي

 ).جدا(مادة  ، العرب

ذَّ بيبذُّ القوم هبذذ(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر.سبقهم وغلبهم: اًذَّم ب( 

 .وبها ال يستقيم الوزن) تصيبنا( وردت في األصل

 .وبها ال يستقيم الوزن) لصابتي( وردت في األصل

 .يم الوزنوبها ال يستق) أخا( وردت في األصل

 ).ديم(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. المطر الذي ليس فيه رعد وال برق: يمة الدِّ
 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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ــةً -9 ــَل مزنَ يَأز ــم ــاً ثُ ــألَّقَ برقَ ــوال تَ ــم خَ ــا ثُ ــاً ِبه ــوفَ أحيان فَخَ

 لبــالي مبلــباللفظــاًفَكَــم غَــادرتْأتَاِني قَِصيد منه ما السـحر غَيرهـا -10

ــمأالفَوافَتْ تُغَـاِديني غَـديراً وروضـةً -11 ــموالً وشَ ــاِطيني شَ وباتَــتْ تُع

12- يالـد ثْتَ أثيـرعِن بعثْــتَ أثيــر الــدين ِعقْــداً مفَصــال بـرداً منَمقَـاً)1(ب

ــى -13 ــاِمِع مجتنً ســا للم ــذَب ِفيه عــى ويفَي ــواِظِر مجتَلَ ــا للنَّ ــن منه حس

14- ــاِرض ع ــا الم ــٍة حســناء م ال        بالِميقَـبمنهـا فـي الخـدود م نبأحس

)4(ِمن قَبِلها جاءتْ على الداِل ِمثْلُه -15 ِال )3( ا مـنْجةِ      )2(و وقَد جليـتْ ِمثْـَل اَألِهلَّـ

ــابالً -16 ــريِن مقَ النَي ــور ــتَ نُ وعاينْتَ نَوء الغَيـِث والبحـر مقـِبال       فَعاينْ

ــا -17 افَيــد تَو ــدها ق عالٍم بــداٍل و ــلَّ   ب ضــراً م ــا دلَّ ِفك ــك مم الوذل

كَِمسٍك على الكافوِر نُبـه فـي المـال        ذَلَلْتَ على ما ضـاع إذْ كـان طيبـاً -18

19- ِبخَطٍّ يلـو كـان ـيالظَّب دظَـةًوــال لَح جعم اءــد ــه ِف اِديوع ــن ــه ِم لَ

ــِه -20 ــاطَ ِبعيِن ٍف َأحــِني ــِحيفَةُ تَص لَـِة األُْ   صوِس فـي الدلَـى ِبكُلِّ لُغَاِت الفُر

ــِه -21 ــوه ِبلَفِْظ ــرٍس ال تف ــقُ خُ ِمن القَوِل لـواله ولَـم يـدِر ِمقْـوال         منَطِّ

ــال   رٍس كَـان يخْفَـى حـِديثُهمبألْسِن فُ -22 صوــاً م ــه طَِريق ــا ِمنْ فَعرفَنَ

23- ــم ــان ِلِعلِْمِه مجإال تُر ــو ــا ه مــال و ــان مقْفَ ــا ك ــه كُلَّم ــنَفْتَح ِمنْ س

كذلك حجم الدر فـي القَـدِر والغَـال        لَه الثّمن الغَاِلي على لُطْـِف حجِمـِه -24

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . يريد أبا حيان النفري

 .في عجز البيت ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) مثلها( وردت 

ابـن منظـور،    : ينظـر جمع هالل، وهو غرة القمر حين يهله الناس فـي غـرة الشـهر             : ة األهلّ 

 ).هلل(، مادة العرب لسان

الَل نَج لُشيء ينجلنج(، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر. هشق:  نجالًه.( 

 

)1(

)2(

)3(. 
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ــيقَال لَِبثْنــا علــى ِتلــك الصــِحيفَِة مــدةً -25 ِة صحــِفي ــا للص ــاِوُل ِمنْه نح

ــدال ونسأُل عنها وهـي ليسـتْ تُحيينَـا -26 ــوِد أن تَتَبـ ــذلك ذَاتُ الخَـ كَـ

)3(َلَلْنَا زماناً إ -27 ذْ ــِبي ولَـم نَِجـ ظَلَلنَا)1(ظ  ال  س)2(دــأم ــم أتَ ــا ولَ الً ِللُقْياه

ــدرها -28 ــدنَا ِب جناها وــد جو ــى أن ــ إل ــبخَال وك وي ــن ــاً أن يظُ ان خليق

َاقَد كان ِمما يصِرفُ العين عن سن -29 ــِنها فَلَـ )4(و ـا حاِس ــال )5(م كْموي ــِتم ي 

)6(وقَد كا -30 ــبال   ِكلَاهمـان ِكسرى أو قَبـاذُ ــم قَ ــا ثُ هوــا نَح ــاِن قَام يِعيشَ

 

 )الكامل (                                            :  قال مجيباً على الصفدي ]122[

يافَى الكَِم -1 ــبيبِة نَاِصــ   ِبها يهـز منَاِصـلَا)7(و ــبغاً للشَّ ــروم ِص ي الو)8(

ــِه -2 ــِة لَيِل ــا ِبِزينَ ِبه ــام ــبقَ الظّلَ ـاط سفي الفَخْرَ حلَّـى الع انَّه لَو       ِال )9(و

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .265-8/264 الوافي بالوفيات  ،157 - 1/156 ألحان السواجع  الصفدي،]122[

 .وبها ال يستقيم الوزن) إذا( وردت في األصل 

 .في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) نجد( وردت 

 .ولكنها سبقت بحرف جازم) متأمال( وردت في األصل 
 .في عجز البيت، ونقلت لصدره حتى يستقيم الوزن) سنا( وردت 

 .وبدون الفاء ال يستقيم الوزن) ال( وردت في األصل 

التـونجي،  : ينظـر . شـروان الساسـاني    كسـرى أنو   الـد و هو اسم أحد ملوك األكاسـرة، وهـو          

 .441المفصل في األدبالمعجم محمد، 

كمي(،مادة لسان العربابن منظور، : ، وقيل الالبس السالح، ينظرعالشجا: الكمي.( 

 ).نصل(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر. مناصلالسهم، جمعه: لص النَّ

ابـن  :  ينظـر  .ليس في عنقهـا حلـي، وإن كـان فـي يـديها ورجليهـا              التي  : لنساء العاطل من ا   

 ) . عطل(، مادة العرب لسانمنظور، 
 
 

 

)1(
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ــعاعها -3 ــذوب شُ ــةٌ ي ــراء قاني مـاِئال       حس ـاقُوِت ِمنْـهى اليصري حيو

4- ــب ــةٌ يح ــراء قَاني ماحــه كُُؤوس ِشـيـواِرِم والوالص قْع    ج الـذَّاِبال )1(و

ِةَهِبيةٌ مـا ِعـرقُ عانَـ -5 لكنَّـــه كَـــفُّ الكَـــريِم شَـــماِئال كَرِمهـا)2(ذ

ــا -6 ــواِل كَأنَّم ــبِجِس النَّ ــفٌّ ِلمن ــاِئال كَ ــه نَ ــد ِمنْ وِل تَمــي الس ــع دفَ

ــماطَ -7 ــد ِس مي ــي ــرم خَِليل َه ــال )3(ك ــرى وفَواِض ــاراً ِللِْق ــب نَ ويشُ

8- ةٌلَِهوارشَــر ــرتَِطي ِفكْــٍر لَــو ــباِبال يــو ــحاب ال ــلَّ الس ــا ب لَم ــه ِمنْ

9- ِة ِقـرحـبِبِه مـن كُـلِّ ص ذِْكيٍة ــال   )4(ي ــراِئِح آِك ــراِن القَ ــاً ِلني مفَه

ــأخٍِّر -10 ــاِبٍق متَ س ــن ــه ِم ــاً لَ بجــال ع ــاتَ أواِئ ــم ف ــر ثُ ــاتَ األواِخ فَ

ــاِجال  دانُوه في شَـبٍه ومـا ِقيسـوا ِبـِه -11 ســاِم م ــراه ِللْغَم ــن ذَا تَ م

12- ــه ــم فإنَّ الِخض ــر حــِه الب ــْل ِب ــاِثال ال يماِث مم اهــو ــاً ِس ــي خُلُقَ رتَض

الِفيها اسـتَقَلَّ ِمـن البـروِج معـاقِ        وافَــتْ عِقيلَتُــه ولَــو بــذََل امــرٌؤ -13

14- الخَو هتْ شَبياءِد ــٍر  في حلَـٍل لَهـا)5(ج ماِثال حــو ِق مــِقي ــواِر الشَّ كَنُ

ــاِئال قَد خُضبتْ ِبدِم الحسـوِد أمـا تَـرى -15 ــِه دلَ لَيــا ع ــواِد ِبه الس ــر أثَ

 الـذَّيوِل الفَاِضـال    وتَجر ِمن طَـرفِ   حلٌَل على سـحباَن تَسـحب ذَيلَهـا -16

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ).وشج(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. شجر الرماح: جي الوش

 ).عين(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. خيار الشيء: ةنَي الِع

 ).سمط( مادة،لسان العرب ابن منظور، : ينظر . الجماعة من الناس والنحل: اطم السِّ

 ).قرر(، مادةالعرب لسانابن منظور، : ينظر. البرد: ةر الِق
 ).خود(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. صفاً نالفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر : دو الخَ
 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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17- لُــوحكَــِت الِهــالَل يحــا طَلْــعـ ِنقَاِبهتَّى نَض تْ  )1( ـ    )2(ح ـتُ بأياً كَـاِمال   فَررد

18- ِةِنْتُ القَريح حسن المليحـِة أن تُواِصـَل عـاِجال        ما ونَـتْ فـي ِخـدِرها)3(ب

19- وتْ تَضاءع وض ِمـن السـيوِل خَلَـاِخال      ال بْل تَخُ   ِمـن الِعنَـاِق أسـاِوراً)4(ج

ــاِذال إنقَبلتُهـــا وَأعـــدتُ تَقِْبيِلـــي لَهـــا -20 ــافُ العـ ــيم ال يخَـ  المتَـ

21- شُ النَّويجـطوأتَتْ والس بوهرم 
  

ــاِئال  ــاً وقَب ــه فَنَ ــود لَ جــأل الو  م)6(َا   )5(ءِ  

22- ــه ــراِم ألنَّ الض وبــب ــرقُ مشْ ــاِئالوالب بح ــد ــثُ م يــةَ ح ــاد الغَزالَ ص

ــ -23 ــوِد يشْ ــتْ ورأس الطَّ ــةًكُوافَ ــتْ ِبــالثَّلِْج شَــو ِلمممع اً شَــاِمالقَــدبي

ــاِء فَلَــا يــرى -24 ــِه كُــلَّ الفَض ــاً ملَــأتْ ِب ــا لُجينَ ــاِئال إلَّ ــداً أو س  جاِم

ــ -25 اضتْ قُرــر ــا نَثَ كََأنَّم

)7(

ةَ ــٍة)8(و أنَـاِمال         ِفض قْنـرح قـدـروِق وِدي البأي

ــقُ كَا -26 ــُؤهواَألفْ ــِض ِملْ فَضــأِس الم صــهباء قــد عقَــدتْ حبابــاً جــائاللكَ

27- هءــو ض ــر ــد تَقَهقَ ــوٍم قَ ــاء ي ــاِحال َأثْنَ ــاالً فــي األصــاِئِل نَ ا ذُبــد بو

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ).طلع(مادة  لسان العرب،ينظر ابن منظور، . نور النحلة ما دام في الكافور: علْ الطَّ

  ابـن منظـور،    :ينظـر  .جـرده : خلعه وألقاه عنـه، ونضـاه مـن ثوبـه         : اً  وض نضا ثوبه عنه نَ    

 ).نضو(مادة  ، لسان العرب

 ).قرح(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر.ه لُأو:  قريحة كل شيء 

ضاع هيضوع هض واًع :حرضوع(، مادة  العربلسانابن منظور، : ينظر .جهكه وهي.( 

        ابـن منظـور،    :ينظـر . هـوض الرجـل إلـى كـل شـيء يريـده           وقيـل، ن  السـقوط،   : ء  و النَّ 

 ).نوأ(، مادة لسان العرب

أن يـدخل الرجـل يـده فـي رحـم المـرأة فيسـتخرج               : وطْإذا وطئها، والس  :  سطا الرجل المرأة   

سطو(، مادة  العربلسانابن منظور، : ينظر .ماء الفحل  وهو،ر ثْالو.( 
 ).لجن(، مادة لسان العرب ابن منظور، : ينظر. الفضة: ين ج اللُّ

 ).قرض(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. عطْض، وهو القَرسقط بالقَما :  القراضة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

 269



28- ــه ــيِص كَأنَّ ــِرقُ القَم ــو منْخَ ِن والجٌق  يقُـد ِمـن السـحاِب غَالِئـال        )1(ح

ــداً -29 ــلُّ مهنَّ سي ــِدر ــيُل منْح والس ــد ــال إفِْرنْ ــد سلَاِس مي ــب ذَه 

ــفَا -30 ــا الص ــتَ أب ــإنِّّنيٍهللا أنْ ــاِلال   فَ ــي ومخَ ــك ِل ــاً ِمنْ ــى خَِليلَ َألْقَ

ضممتَ فـي برديـك لَي      أنْتَ الّـذي حلَّقْـتَ صـقْراً أجـدالً -31

2(ه(

)3(ِء

ثَـاً باِسـال   و

 فَمـا أبقَيـتَ بعـدك فَاِضـال        َأسِئ يا من ينَفِّـقُ سـوقَ كُـلِّ فَضـيلٍَة -32

 

 )الكامل (                  :                             يقول منتقالً إلى الغزل]123[

جلَتْ ِملَا غَِضبتْ لَواِحظُـه الغَـزاَل اَألكْحـال -1

4(ر(

حتَـه الغَزالَـةُ ِفـي العـال       و

ــَأمال ال:َأخُو الشَّمِس المِنيرِة، قُلْتُ:قَالُوا -2 ــون تَ يــا الع ــمس ال تَملَ الشَّ

3- ــه ــا أنَّ ــِن إلّ ــاِطٍف كالغُص عالِبمــيتَمانَــِة المالب ــنفَــاقَ غُص قَــد

ــى  دراًهحاِلي المباِسِم قَد حـوى ِفـي ثَغْـِر -4 ــو الحلَ ِح هــي ــذَا ِللْمل هو 

5- ــِرِه لكنَّــهــاَل ِبأسمالج ــازـال        حمـاِل تَجمـِف الجصو عم ازما ح

ــِه -6 ــى تَعِذيِب ــقَه عل ــالوا تَعشَّ ــى ق ــقُه علَ ــتُ أعشَ ــِقين فَقُل لِلعاِش

 

  )الكامل (                               :                                يقول ]124[

يلَقَد تَـرد ِلـ -1 ــال   ابـن صـاِعقٍَة)5(و اَألج ــِدر بيو ــون ــري المنُ ج ي)6(

 ــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  . 139،  ، ق مان البلغاءجديوان الفصحاء وتر الصفدي، ]123[

 . 142سه ، ق نف ]124[

حنق(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. شدة االغتياظ : قُنَ الح.( 

 ).فرند(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. ه دبوشي السيف ور:  اإلفرند

 . يريد صالح الدين الصفدي

 َأ أسر     لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر .  بقية وذلك إذا أبقى  : راًْؤ فالن من طعامه وشرابه س ،

 . )سأر(دة ما
 . وبها ال يستقيم الوزن) تردى( وردت في األصل 

 . لعله أراد البرق والرعد 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6( 
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نـــذْال -2 ــال    ال شَـــيء يشَـــاِبهه)1(ج صو ِب إنــر ــاِطٍع ِللْقُ ــن قَ ِم

 

  )المتقارب (                         :                                         يقول ]125[

1- ــا أنَِّنــيظَنِّه ِفــيو فَتِْنــيال  جــي ــبراً جِم ص ــك ــتُ أمِل ــا لَس ِبم

ــيال  ( وزادتْ علـــــي ِبهجراِنهـــــا -2 ــيالً قل ــلُو قَل الس بــد )2()فَ

 

 )المجتث (                        :                                           يقول ]126[

ــ -1 ــزاًأهــ ــزاالً عزيــ ــه   وى غَــ ــه الغَزالَــ ــار ِمنْــ تَغَــ

ــه  الوجــــه بــــدر تَمــــاٍم -2 ــوارِِض هالَــ ــه العــ لَــ

ــالَ دبــــتْ كَِمثْــــِل نُمــــاٍل -3 ــِه عســ ــي ِريِقــ ه ِــ )3(ف

4- ــاِئي ــب جفَـ ــن تُِحـ ــا مـ ــا ُأِحــــب ِوصــــالَه   يـ كَمــ

ــــــك ِإنَّهـــــا غَزالَـــــه يــــال تســـتَِمع قَـــوَل عيَنَ -5

 

  )مجزوء الرجز (                      :                                      يقول ]127[

1- ــه ــيس لَــ ــفَر لَــ ــالْ  وَأصــ ــيء يقَـ ــِنِه شَـ ــي حسـ ِفـ

2- ــد ــمس وقَــ ــه الشَّــ ــزوالْ  كَأنَّــ ــد الــ ــرتْ ِعنْــ تَغَيــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 . 141، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،   الصفدي]125[

 .137، ق نفسه  ]126[

 . 149 نفسه ، ق ]127[

 ).جذل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. جذالنة: جذالى، واألنثى: فرح، والجمع: جذالن 
:  ينظـر   " . ت عنـك بمـن ال أريـد       تسـلّي :"  مضمن من بيت بهاء الدولـة منصـور ، وصـدره           

 .4/163 فوات الوفياتالكتبي ، 

 الة العة التي تتخذ فيها النحل ال      :سلسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر  .ل من راقـود وغيـره     سع الشُّور

 ).عسل(مادة  ،العرب

)1(

)2(

)3(
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 : قافية الميم * 

  )بسيطال(            ) :الهرم ( وللقاضي شهاب الدين ابن فضل اهللا في معنى ذلك  ]128[

1- كُمـارةُ إذْ أمسـيتُ جالبشـار ـمِ       ِليهتَضم غير في أرِض مصٍر بأنِّي

2- شـبابي فـي خالِلكُـم ِلي ِفظْتُممِ        حـرإلى اله ِبي قد وصلتُم أنَّكُم عم

 

  )بسيط الع مخل(                                          :                   يقول ]129[

ــدى -1 تَب ــد ــرِك قَ ــرِم التُّ ــن َأكْ ــطِّ المِ  ِم ــذَار كَخَــ ــه عــ لــ

ــا -2 ــِه فَقُلْنَـ ــاً ِبـ ــا غَرامـ ــاِمتَهنَـ ــي اللِّثَ ــِه ِف جذَا الو ــن ســا ح ي

 
 )الرجزمشطور (                                                       : يقول ]130[

ــ -1 ــاِرٍق ِفـــ ــنَمِ وبـــ ــم يـــ ــٍة لَـــ ي لَيلَـــ

ــمِ  -2 ــي الظُّلَـــ ــِه ِفـــ ــبح ِبـــ ــه الصـــ تَنَبـــ

ــرمِ  -3 ــٍة كالضــــ ــي جنَّــــ ــتَِعٌل ِفــــ مشْــــ

كَغُــــــرٍة ســــــاِئلٍة ِفــــــي أدهــــــمِ    -4

يـــــا حســـــنَه ِمـــــن مبســـــٍم مبتَِســـــِم -5

فـــــي ثغـــــِرِه يرِشـــــفُ ِريـــــقَ الـــــديِم -6

ــى فَــــ    -7 ــٍم إلــ ــن فــ ــاء ِمــ ــا يشــ ِمكمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 : التخريج 

 . 56 ،نزهة األمم ، ابن إياس ]128[

  .139 ق  ،ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،  الصفدي ]129[

 . 153 ، ق نفسه ]130[
 
 
 

 272



 )الطويل (                    :  – يصفها – يقول في منزلة كثيرة األفاعي ]131[

1- تَرى الحي ضأراًواِريـوقْمِ      اِت ِفيهـا سالـر ِمـن وبرا ضهاِريسم 1(كَأن(

ــطٌ -2 ــاِود رقْ ــاأس هبِبيــاِل د مِ         كالنِّمهِة كالـدـاوـا فـي القَساهتَر لِكن و)2(

ــا -3 ــا كأنَّه ــوان ِمنْه ــفُ األل أزاهير روٍض وشَّعتْها يـد الوسـِمي      وتخْتَِل

ــا -4 ــاً وإنَّه ــتْ ِحزام ــرتْ كَانَ   إذْ تطوي المساِحب للضم)3("كَعروةَ "إذَا نُِش

ــا -5 ــِب كأنَّه ــوقَ الكَثي ــةٌ فَ ــمِ ومطِْرقَ ــةُ الِجس ــمتْها مبدنَ ض ــفَاِئر ض

ِـقٌآخر ِمن دوِن الطّريـِق محمل -6 حمـي شُجاع على متِْن الطَّريِق لَـه ي      )4(و

ضنَضِن -7 كَأن عليـه طـاِئر القُطْـِن والشَّـحمِ         في فيِه ِلسـان مخَصـر)5(ي

إليِه و يلقى الموتَ ِمن عاِجـِل السـم        يشُم دخَان الموِت من لَـيس داِنيـاً -8

لنَّاِر ِفـي موِقـِد الفَحـمِ      ويفْعُل ِفعَل ا  يــذُوب ِبــِه قَلْــب الحِديــِد مخَافَــةً -9

10- إنَّــهو اً بــالكَِميهشَــب تَقَنَّــعــي ــاِعن أو يرِم ــه إذْ يطَ ــك ِمنْ لََأفْتَ

ــ -11 ــٍة دلْ ٍقِمرهفَ ــا)6(ب نَهود ــر قَصمِ      يـهِح والسمالرو ى القَاِطِع الِهنِْديدم

ــِب -12 ــام الَّلبي هأو ــاِور سيهــار ــالوهمِ    ادكَ ــِل ب ــَل الغَواِئ قَب ــه ويقْتُلُ

13- ِخلْــتَ بأنَّــه قَّــى الطَّــودــا تَرمِ        إذا مـحاِب إلـى الـنَّجالس كُثْبان اوزجي

ألنْفَاِسِه أو رشْقُ ألحاِظـِه المصـِمي       وذُو حنَــٍق مــا البــرقُ إال شَــرارةٌ -14

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
 : التخريج 

 .262-12/261مسالك األبصار  العمري، ]131[

 ).رقم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.ضرب مخطط من الوشي:  الرقم

لسـان  ابـن منظـور ،      : ينظـر   .قط سـواد  سواد يشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه ن       : ةُ  طَقْ الرُّ 

  ) .رقط( ، مادة العرب

.عروة بن حزام يشير إلى 

 الم حوالتي حول مقلتيها بياض لم يخالطها سـواد،         :  من األعين  قُِلمحـ م : ينظـر  . فـتح عينيـه    :قَلَ

 ).حملق(، مادةلسان العربمنظور،  ابن

 ).حملق(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. هكَرح:  لسانهضنَض نَ

 ).دلف(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. أي مندلفة شديدة الدفعة:  دلْق
 

)1(

)2(  

)3(  
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خُسوفاً عِقيب الشَّـمِس بـالقَمِر الـتَّم       ويحِدثُ ما ال كان ِفي شُـهِب الـدجى -15

16- هـمس ـمألْقَى علـى الص لَو ُأقِْسمو         ـمِفـي شـاِهِق الص ـمالس ذَاك َألثَّر

 

  )كاملال(                         :                                 وقال ابن فضل اهللا ]132[

ــيمِ  ما مثُل مصٍر في زمـاِن ربيعهـا -1 ــداِل نس ــاٍء واعت ــفاِء م لص

لما نظـرتُ إلـى جمـال وسـيمِ         أقسمتُ ما تحوي الـبالد نظيرهـا -2

 

 )المجتث(                                        :  يقول ]133[

ـــي الســـبِق ِمثـــَل الســـهاِم  ِبخَيــــٍل تَرامــــتَْأكْــــِر -1 ف)1(م

ــديها -2 ــي يـ ــا فـ ــادتْ ِبمـ ــراِم جـ ــن ِكـــ ــا ِمـــ ِلَأنَّهـــ

  )البسيط(                               :  وهو بالقاهرة  قال يرثي القاسم ]134[

1- ِ

)2(البرزالي

شطَّ المـزار وبـان البـان والعلَـم         مــواتَــراهم بالّــذي ألقــاه قــد عل

2- مهكـائبوا رقـد شَـدو لَيهمع ِفيلَه          منَـد ال يثنـي ِبهـماِر ويِن الـدع

فَاآلن ال الطّيفُ يـدنيهم وال الحلُـم        قَد كـان يـدنيِهم طَيـفٌ يِلـم ِبنَـا -3

ــراقَ -4 ــرى فُ ــم أج ــر كَ دمعاً وعاد ِبمـن ال عـاد وهـو دم          هماهللا أكب

5- مهِطـيتْ مـارفمـا س وا الحجازأم        ـمتْ لَهموشَـاً قُـدتَقَلَّتْ نُعحتّى اس

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .41 نزهة األممابن إياس ،  ]132[

   .148 ، ق غاءديوان الفصحاء وترجمان البل الصفدي، ]133[
 .553-5/551مسالك األبصار مري،  الع]134[

 . وبها ال يستقيم الوزن) كرم( وردت في األصل 

 لـى اإلشـبيلي األصـل     محمد بن يوسـف بـن أبـي يـداش البرزا           هو القاسم محمد بن يوسف بن        

خمـس وسـتين وسـتمائة      الشافعي الحافظ، مؤرخ الشـام، ممـن ولدتـه دمشـق سـنة               الدمشقي

 .5/547مسالك األبصار  ،العمري : ينظر.  تسع وثالثين وسبعمائة وفي سنةوت

)1(

)2(

 274



ِمن ِلذَِّة العيِش طُوَل الدهر ما حِرمـوا        وَأحرموا ِلطَواِف البيـِت ال حِرمـوا -6

7- ِقِفِهمـوم ـووساروا نَح ـوا        زاروا النّبيِثمج مهطْلُـوبوا مبحتّى إذا قَـار

8- إلى أرِض الِحجـاِز لَقَـد يا سائرين         ـطَِرمتَض النَّـار شَـايفـي ح خَلَّفْتُم

ــلَلْتُه وادلَهمــ هــل منِشــد فــيكُم أو نَاشــد طَلَبــاً -9 أضالظُّلَــم هــد عب 

10- ضغيـره ِعـو في قاِسٍم ِمن كان َد

)1(تْ

ــم ق ــاليوم ال قاِس ــمف ــا وال قَس  فين

بِه سـروراً وجـاءتْ ُأفْقَهـا الـديم         من لو أتَـى مكَّـةً مالَـتْ أباِطحهـا -11

12- ـدـا رأى أحـاٍن ممنْـذُ زتُ مموا        أقسـمقَس هاً ِفي األرِض لَـوِلقَاِسٍم شَب

13- تَـهرِهج المختـار هذا الّذي يشـكر )       مـروالِحـلُّ والح 2()والبيتُ يعرفُه(

ِما كان ينِكره ركْن الحطـي -14 لو ُأخِّر العمـر حتّـى جـاء يسـتِلم           ِبهـا)3(م

ــا -15 ِبه ــر ــاداتٌ تُِق ــه ِوفَ ــه إلي ــ ل ــاء واَألكَ ــةَ والبطح ــاُل مكَّ ِب م )4(ج

16- خُـهـْل مَؤرقاً بثُ الشَّـاِم ِصـددحم         جرى بهذا وذا فيمـا مضـى القَلَـم

في ذا وهـذا ينَـادى المفْـرد العلَـم          يا طالب الِعلِْم في الفَنَّـيِن مجتَهـداً -17

ــتَّهم     العواِلي عـن يراعِتـِهتَرِوي حديثَ -18 مــا و ــاِعن ِفيه ــه ط ومالُ

ال ســَأميِزلُّــه ضــجر ِمنْــه و   قَد كان يدأب فـي نَفْـِع األنـاِم وال -19

 ـــــــــــــــــــــــــــ

لَ ادهالليل والظالم م  :كثف واسودلهم( مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر. د.(

.2/178 الديوان: ينظر ".هذا الذي تعرف البطحاء وطأته : " مضمن من بيت الفرزدق، وصدره

 ابـن منظـور،   :ينظـر .   بذلك النحطام النـاس عليـه      وسمي ، ابحجر مكة مما يلي الميز    :يم الحط 

 ).حطم(، مادةلسان العرب

 ).أكم(، مادةلسان العربابن منظور، :ينظر . أشراف في األرض كالروابي:  األكم
 

 

)1( 
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هحقَّقَ النَّقْد حتّـى بـان بهرجـ -20 وصحح النَّقَْل حتّـى مـا بِِـِه سـقَم         )1(و

21- فَ النّاسرعهـاوعمقُ أجـوا         كَيفَ الطُّرِهمفَمـا حـاروا وال و إلى النّبي

وبعض ما جِهلُوا أضعافَ ما عِلمـوا      وعلَّم الخلْقَ في التَّاريِخ مـا جِهلُـوا -22

ــِه -23 ــا أردتَ ِب ــه مهم ــك تاريخَ ريي  ــم ــاقُ واُألم ــه اآلفَ ــأن تاريخَ ك

ــاد أو إرم ما فاتَـه فيـه ذو ِذكْـٍر أخَـلَّ ِبـِه -24 تْ عــاد لَع ومــر ي ــو ول

25- ــرأه ــزءاً ِلتَق ــه ج ــرتَ ل ــم إذا نَشَ ِرم ــم هــاً و ــر أقْوام ــلُّ تنشُ تَظ

تَ شَمَل المعـاِلي وهـو منْـتَِظم       تْشَتَّيا أيها المـوتُ مهـالً فـي تَفَرِقنَـا -26

ــا -27 ــعى فــي تَطَلُِّبنَ ــا وتَس ــد ِفين اصِبر سـنَأِتيك ال تسـعى ِبنَـا قَـدم         تُِج

28- ثْيـَل لَـهٍد ال متَ بفَـرظَِفـر تَها قددأر وإن  ــم ه ــأين ــثَالً ف م ــه  ل

ــا -29 ــذَكُّري ــا تَ ــا إلَّ ــا لَنَ ــاً م  كُلُّهــــا َألَــــمآٍه عليــــك وآٍهه ذاهب

30- اِرقَـةٌجالغُفْـراِن ب ِمـن كلَيتْ عاد      الشَّـِبم ـاِردفيها الب كحضي اءغَر

روي ثراك وتُسـقَى ِمـن جواِنِبـِه -31

)2(

البان والسـلَإِلى جواِنِب حزوى  ت

32- خُلَي ضحلَّ أر

)3(  م)4(

ٍص ــم)5(و واللِّم اند ــثُ األركُلُّ ريـِح صـباً عا تُبــِره )6(ِبنَشْ

ٍنخَيمتْ دون عسفَا -33 ــيملهـا سـحب)7(و ــكَّان والِخ ــا الس ــقَى بأنْواِئه تُس

ما لـيس تَبلُغُـه أو بعضـه الِهمـم         لَهِفــي علَيــك ِلتحريــٍر بلَغْــتَ ِبــِه -34

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ).رجهب(، مادة لسان العربابن منظور،:ينظر.الباطل والرديءالزيف، :   البهرج

 ).شبم( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. البارد ، ماء شبم أي بارد:  مِب الشَّ

ح زحزا(، مادةلسان العربابن منظور، :ينظر.اسم جبل بالدهناء:  ىو.( 

سلم(،مادةلسان العربابن منظور،: ظرين.نوع من األشجار ينبت في الصحراء : ملَ الس.( 

 .3/117 معجم البلدانالحموي،: ينظر.مكة المكرمة والمدينةحصن بين : ص يلَ خُ

 ).لمم(،مادةلسان العربابن منظور،:ينظر.الشعر في مقدمة الرأس، جمع لمة :  اللمم

ع عسف(،مادةلسان العربابن منظور، : ينظر. موضع قرب مكة : انفَس.( 
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يا الحاِفظُ السلَِف -35 ــرم الطُّهر إن ذُِكـرتْ)1(م ــار والكَ ــر واآلث ــالفُك الغُ أس

ــنَم قَطَعتَ عمرك في فرٍض وفي سـنٍَن -36 ــار تُغْتَ مــةُ واألع ــِذي الغنيم ه

 

 )الرجز مشطور(                                : يقول]135[

ــا -1 ــحابةٌ جــــ ــيم ســــ ــا النَّســــ ء بهــــ

2- قـــــــــيمـــــــــا مهةٌ ونَفْعســـــــــائر

3-   ــــــــومــــــــا نُجهكأنَّمــــــــا أمطار

4-    هــــــيمهــــــا بفــــــي ليلــــــٍة ظَلَام

5-    ــِقيم ــا ســــ ــنَّجم بهــــ ــا الــــ كأنَّمــــ

6- ـــــــــومـــــــــا نُجوقُهرـــــــــا بكأنَّم

7-   ــدوم ــِرقُ ال يــــــ ــدوم والبــــــ تــــــ

))3ــــــرقٌ ســــــحا -8 ح  كَــــــِريموحيــــــا)2(ب

ال تَــــــِريمءتْ ِمــــــن القُويــــــِقجــــــا -9

عبـــــقُ ِمـــــن َأذْياِلهـــــا القَيصـــــو -10

)4(

   م )5(ي

11-    والمشـــــموم ـــــذا المشـــــروبيـــــا حب

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 التخريج

 .154، ق  ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  الصفدي،]135[

تـوفي سـنة سـت        شـافعي المـذهب،     هو أحمد بن محمد بن سلفة صـدر الـدين األصـبهاني،            

 .1/105 وفيات األعيان ، ابن خلكان:  ينظر .وخمسمائة في اإلسكندرية وسبعين

 ).سحح(مادة  ،لسان العربابن منظور،:ينظر.وقد يكون قصد الكثير ،نالسمي:  السحاح

 ).حيا(مادة ، لسان العرب ابن منظور،:ينظر.المطر: الحيا

ثـم يمـر إلـى       بعث من قرية تدعى سنياب على سبعة أميـال مـن وابـق،            نهر حلب، وين  : القويق 

 .486الروض المعطار ، ينظر الحميري .عشر ميالً حلب ثمانية
 وهـو طيـب الرائحـة مـن ريـاحين البـر،            من الذكور واألمـرار،    من نبات السهل،  :  القيصوم 

ـ   :ينظـر  .وهي تنهض على ساق وتطـول       صفراء، رةوله نو   هدب، هوورق لسـان   ور،ابـن منظ

 ).قصم(مادة ،العرب
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 )مجزوء الرمل(                       : يقول]136[

ِلــــي فُــــَؤاد مســــتهام   يـــــا أِخلَّـــــائي بنَجـــــٍد -1

ــا -2 ــد جفَاهــ ــون قَــ ــام  وجفُــ ــاني المنَــ ــد أجفَــ بعــ

3- ــرور ــلْتُم فَســــ واغِْتبــــــاطٌ والِتَئـــــــام  إن وصــــ

4- تُمــر ــا-أو هجـــ ــال  - وكُِفينَـــ ــدنيا الســ ــى الــ مفَعلــ

 

 )الكامل(                 : األنصارال في ذكر المهاجر الشريف وحسن صنيع  ق]137[

جــواده  سـراقٍَةوكَفَاه يـوم الغـاِر حـاُل -1  فــي األرِض لــيس يقــومو)1(

دالعنْكَبوتُ وقَ -2 ــ تضـاعفَ نَسـجها)2(و )3(طَلَ   مــي ــاِم نَِئ مِللحــِه و لَيالً ع

ــاِجِر -3 هالم ارــى د ــى أت ــةًحتّ بـَل  ِطي4(ف    ي ِعي(     كـِريم قَـامغُلْـٍب والم

ِمــنْهم غَــداةَ الــروِع كيــفَ يــريم ِمن آِل ِقيلَـةَ لـيس يعـِرفُ قَاِئـٌل -4

ةٌُم غَطَاِرفـ -5 )6(ةٌ)5(ش ــ سـمتْجحاِجحـ ــِديمأفعـ ــم قَـ ــم وتَـ الُهم ِبِهـ

ــلْم وال    بر علــى كَــر الحيــاِة علــيِهمصــ -6 ــْأنُهم ِس ــا شَ ــم ِلتسيم

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 التخريج

 .10/650مسالك األبصار  العمري، ]136[

 .162 - 161مسالك األبصار السيرة النبوية في نفسه،  ]137[

لك بن جعشم الكناني ، أبو سـفيان ، صـحابي ، تـوفي سـنة أربـع وعشـرين                     هو سراقة بن ما    

  .2/19 اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر :  ينظر . للهجرة

 .وبدونها ال يستقيم الوزن بدون الواو،) قد( وردت في األصل

 ).نأم( مادة ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر.ومصوت الب: وقيلصوت فيه ضعف كاألنين، :  النئيم

عيل( مادة ، لسان العرب ابن منظور،: ينظر.الفقير: ليِّ الع.( 

 ).غطرف( مادة ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر.السيد الشريف السخي الكثير الخير:يفِرطْ الِغ

  .)جحجح(، مادة لسان العرب ابن منظور،:ينظر .حِمالسيد الس: حجحج ال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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ــ -7 ــوم إذا هتَ ــتْهمقَ اةُ نَمعــد مــي فَــرِع يعــرب جلَّــةٌ وقــرو فَ ال )1(ف

علَهم إذَا صرخَ الصِريخَ زعـاِز -8 هــوأجــشٌّ كَــالطَّوِد زحزحــه )2(و

9- مهدــو ــا ج ــِن اهللا أم ِدي ــار َنْــ أنْص

)3(م)4(

د وأمــا بأســهم فَســموم  )5(ف

10-  اً يدـِن النَِّزيـأبع ودِل ُأممــاً وتُحمــى فــي النِّــزاِل حــِريم ِرمـاحهم)6(ز

ــِه -11 ــتَاتُهم ِبقُدوِمـ ــتْ أشْـ ورســتْ لَهــم ِمثــَل الِجبــاِل حلُــوم فَتََألَّفَـ

 )مجزوء الكامل(                              : يقول]138[

ــديمأهـــُل الحـــديِث لَهـــم علَـــى -1 ــرفٌ قَــ ــواِعِهم شَــ أنْــ

2- ــاِئر ــِديثٌ ســ ــم حــ ــيم  فَلَهــ ــر مقـ ــِه ِذكْـ ــم ِبـ ولَهـ

 )سرحنالم(                                            : يقول]139[

1- مـــرــٍق كأنَّهـــا اله ــم   ومنْجِنيـ ــِت اُألم ــذُ قَام ــا منْ تْ ِبهــر م

ــا ِإرم  اِر ارِم ِبهــاكَــم ِقيــَل يــوم الِحصــ -2 ــاٍد ألنَّهــ ــِك عــ ِلهلْــ

 ) الكامل (                               : يقول]140[

ــا -1 المــراِن أع ــن النِّي ــوا ِم فَعــا  ر المــِد أع جــي الم ــم ف ــتْ لَه كَانَ

فَتَخَالُهــــا ِبالميــــِل أقْالمــــا حمــراء يفْتَــِرقُ الظَّــالم ِبهــا -2

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 التخريج

 .143 ق ،ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  ،الصفدي ]138[

 .143 نفسه، ق ]139[

 .148  ق نفسه ،]140[

ابـن   :ينظـر  .والجمـع قـروم    الفحل الذي يترك من الركوب والعمـل، ويـودع للفحلـة،          : مر القَ 

 ).قرم(مادة ،العرب لسان منظور،

 ).زعزع مادة ، لسان العرب ابن منظور،: ينظر .الشدائد،والزعزاعة،الكتيبة كثيرة الخيل :  الزعازع

 ).جيش( مادة ، ابن منظور،لسان العرب:ينظر.لى وهاجغ:  جاش يجيش جيشاً

اله هوم( مادة ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر.النوم الخفيف : مو.( 

 .دال الستقامة الوزنلكنه خفف ال"  فَِند " لعله أراد

 .وبها ال يستقيم الوزن) التنزيل( وردت في األصل

 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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 )مجزوء الوافر(                                : يقول]141[

ــا -1 ــابعقَــ ــيس يخْطيهــ مــــرام أينَمــــا تُرمــــى   لَــ

ــهماتُـــردي الصـــيد مـــا عاشَـــتْ -2 ــده الســ ــي بعــ وتَرِمــ

 

  )الدوبيت (                                                           :ويقول   ]142[

1- تْ كَفَّـاهظَِفـر ـنفـي م ما قَولُـك  فــــي شــــهر صــــيام

ــواه -2 ــا يه ــع م ــي جمي ــة ف ــدام بالغاي ــب ومـــــ ؟حـــــ

ــاه -3 ــا عينـ ــة أن تراهمـ ــوام آلغايـ ــوف اللّـــــ خـــــ

ــام أم يبتســم العمــر فــي دنيــاه -4 ــالعمر منـــــ فـــــ

 

 )الدوبيت                                                                         (  :ويقول  ]143[

1- ظفـــرت كفّـــاه ال يقنــع صـــبــرام مـــــن كـــــل مـــ

2- ــاه ــب، وإن وافـ ــالقهوة والحـ ــيام  بـ ــهر صــ ــي شــ فــ

ــام إال بكـــؤوس الـــراح أو يغشـــاه -3 ــكر منـــــ للســـــ

ــاه -4 ــٍد يهنـ ــِب مرقـ ــي أطيـ ــالم فـ ــن ردف غــــ مــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 :التخريج

 .156ق  ،ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  ،الصفدي ]141[

 .386 ديوان الدوبيت في الشعر العربيالشيبي ، كامل مصطفى،  ]142[

  .والصفحة نفسهانفسه ،  ]143[
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 :قافية النون*

انعـاً مـن    قد عرض ذكر العارض، وما يوصف حسنه الفائض،         وقلت وق " : يقول ]144[

 فكـره   عروالشا، فاهللا عليم ، وبعد ه وريحانه،  دخانه، متنعماً طول ليلي بروح     مشَالعنبر بِ 

هم، والـذي قـد   ت ظواهرنا وفي بواطننا بعد من التفي كل واد يهيم، ثم انصرفنا وقد رأي     

 )الخفيف(                                                                                  :قلت

ــاِني -1 ضارِه عــد ــي خَ ــاه ِف اِنيعاِرضــتَر س َأن ــب ــي الح ــتَراني ِف س

ــَؤدي -2 ــد ال تُ ي ــه ــٌل ل لَي ــو ــاِنيفَهــِل مــِن اللَّيع ال كمــا قالَــه

 

 )لمرمجزوء ال(                     : يقول]145[

َلَــــه لَــــيس يبــــارى -1

)1(

بيــــاِن فــــي بنَــــاٍن أو  ف

2- حــي ــوٌل فَصـ ــه قَـ ــم لَـ وهــــو مقطــــوع اللِّســــاِن كَـ

 

 )مجزوء الرمل(                            : يقول]146[

1- ــون ــَل جفُــ ــهر اللَّيــ ال جفَــــــاء ِلجفُــــــوني  أســ

2- ــاه ــي دجــ ــي فــ  كــــــالعيوِنِبجفُــــــوٍن ذَكَّرونــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .136، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]144[

 .152 نفسه، ق ]145[

 .136 نفسه، ق ]146[

كـان مـن أظـرف النـاس        ، شـاعر   ،  محمد بن القاسـم       إشارة إلى الشاعر ماني الموسوس وهو      

فـوات  ، الكتبـي  : ينظـر  .  وأربعـين ومـائتين   تـوفي سـنة خمـس    ، من أهل مصر  ، وألطفهم  

  .2/262 الوفيات

)1(
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 استعصت فـي الحفـر، حتـى ضـربها          ة صلب يد كانت هناك كُ    ،  وفي الخندق  ]147[

يـت لهـا مشـارق األرض       ؤفبرقت برقـة ر     بالمعول، -صلى اهللا عليه وسلم    -الرسول

 )السريع(                                     :    ذلك فقاليومغاربها، وقد ذكر العمر

ــدِق إذْ عارضــتْ -1 ســْل عــِن الخَنْ

)1(ة

ــِرِه كُِديـــةٌ صـــواِنو فـــي حفْـ

ــال  أزاحهـــا ِمـــن يـــِدِه ضـــربةٌ -2 ثَه ــان ــا أركَ ى لَهــو 2(ِنتَه(

ــةٌ -3 ــا ِرقَّ نِْحهــي ج ــتْ ف ضمأوــاوتْ ِبهــدانِ أبلْــدب شاِســع 

كُـلُّ مـن فـي ِديـ -4

)3(

ِن )5()4(و ــي ف ــانِ  قَيصــر أو اسِلس ــك ــِه مل  ساِس

5- هــد عب ــه ــا تَفْتَح ــلِّ م ــن كُ أمتُــــه ِمــــن داِر ســــلْطَاِنِم

ــِه -6 ــي قَوِل ــاِدقَ ف قَ الصــد صو ثمــــاِنفُتُــــوحفــــاروٍق وع

ــِه -7 ــتَ أذياِلـ ــتٍْح تحـ ــلِّ فَـ  ِنيـــراٍن وصـــلْبانِ  أشْـــتَانبكُـ

 

ـ           " : يقول ]148[  درج  نقضيت غربتي، وأغضبت حسرتي، ثم إن الحزن على ما فات مم

 ، من اإلخوان واللذات، ومن ترك األرض ونزل بها مفارقاً للـذات أن أتوجـع صـابهم               

ـ      ابهم، وأتطلع إلى    وأتفجع الغتر  ذكر حنيـنهم إلـى     النعيم معهم في مغارس ترابهم، وأت

                 ركـابهم،وأهيم بمسـرى مطـيهم، ومرسـى قبـابهم،           منـاح  أحبابهم، والشوق إلـى   

 )الطويل                                                                                      (:  فقلت

1- ــع ــاِنتمتَّ ــك فَ ــدنيا فإنَّ ــن ال ــانِ  ِم ــؤاِد لَع ــاِلي الفُ ــا خ ــك ي وإنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .195 السيرة النبوية في مسالك األبصار العمري، ]147[

 .170-167، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  الصفدي،]148[

 ).كدا(مادة ،لسان العربور، ابن منظ:ينظر. صالبة تكون في األرض:  الكدية

 ).ثهل(مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر.موضع بالبادية: ،وقيل في اليمنجبل معروف:  ثهالن

 .زيادة حتى يستقيم الوزن) بها (

 .وعلى هذا النحو ال يستقيم الوزن) وكل قصر بديني( ل وردت في األص

 .زيادة حتى يستقيم الوزن) في (
 
 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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ولــو كــان ِمــن أِعــداِئك القَمــراِن  تخشَ ِمن عاِلي المراِتِب سـطْوةًوال -2

ــا -3 ــي الْبكَ ــي اآلن آن ِل ــا مقْلَتَ ــانِ  وي ــٍل وفُلَ ــن فُ ثَاني عــد ــذَا ح خُ

ــرا -4 خَب ــم ــتَخِْبرا ثُ اس ــي ــا ُأذُنَ يــانِ  و ــه ُأذُنَ ــن لَ ــي م ــواِدثَ تبِك ح

5- كَـذَاو كَـم ـعفَجالم ها القَلْـبا أيـِة الخَفَقَـانِ         يعور ـِوي ِمـنعا تَرَأم

إلى آخَـٍر قَـد لَـج فـي الطَّيـرانِ           تأمْل إلى النِّسريِن مـا بـين واِقـٍع -6

ــد   وقالوا بأن الحوتَ في اُألفِْق قَد نَجـا -7 الح ــائد ص مــي ــتُ نَِس ثاِنفُقُلْ

ــداً -8 ا يِفهــر ــي تَص ــا ف يالثُّر ــد انِ   تَمــد ــاِت ي ــا بالحادث ــيس له ولَ

ــا -9 ــديِن تَآلَف ــٍد للفَرقَ ــم حاِس ــاِن وكَ ــوفَ يفْتَِرقَ س ــوا أن ِلمــا ع مو

10- هـرمع قْطَـعـِد يجـائٍم بالوه كَمــانِ   و مي ــد ــاً ِبح ــا رأى برقَ إذا م

الشُّهِب المنيـرِة ِفـي الـدجى -11 ــنَانِ   ب)1(... ــاِعن ِبِس ــا طَ ــم إلَّ ــا تَ مو

12- ـمسبِح مـببالص إذا ما افْتَـر هيمــاِن ي ــوِه أم جــاٍز فــي و كَِة هِلِضــح

13- ــنِْح الظَّلَــام وإنَّــهِفــي ج ــكُنسيقَ وــد ح ــه ــدِني لَ ــِر لي ــاِن ِبغي ِعي

كَم شَبهوا للميِل في الغُصـِن قَامـةً -14

)2(اً

ــاِني   و جــوِن م ــي ِإال للمنُ ــا ِه وم

ــتْ -15 ــدناِنيِر عاجلَ ــاِل ال ــوه كَأمثَ جــرف  و ــدنْيا تص ــنُها ال )3 (....محاِس

16- ــاِنكُم ــدوا ِبمكَـ ــا ال تُبِعـ ــةِ    أأحبابنَـ ــأي المكَانَ ــه نَ ــى أنَّ  داِنعل

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .بياض في األصل  

 الح قُد  جماعة الح ابـن منظـور،   :ينظـر قة وهي في الظاهر سواد العين وفي البـاطن خرزتهـا          د 

 ).حدق(، مادةالعرب لسان

.بياض في األصل 

)1(

)2(. 

)3(  
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17- كُمــور ٍض قُبــلِّ أر ــا فــي كُ  حلُــوم ِهجــاِنشَــواِرفُ يزهاهــا أأحبابنَ

ليلَي هيا ِبي فَقَـد طَـالَنْي الكَـرى -18

)1(

هنَـاِني إلى مـا صـغَاِني عيشُـ خ       و)2(ه

19- كُمــار ِدي ــاِب إن بــِزِل األح ــى منْ  خَيــر معــاِنِلمــن منْــِزه األحبــاِب إل

20- لَــمو ــاِنيكُمعم ــاٍد ِمــنــتُ ِلحــَأ طَِرب ــن ِبطَ ــانيكُ ــِتماِع مغَ روٍب الس

21- ـمنَهوـاَل دح قَدو ماهِبلُقْي ِلي نمــاني  و ماِد زــد ــاِني بامِت مر ــيب نَص

22- كُمــد عب ــي ــو أن ِلبِس ــا لَ ــاِني     أأحبابنَ ــم لَكَفَ ــاِني ِبكُ ــداِرج أكْفَ م

23- ــةٌأأح مِدي ــي ــو أن دمِع ــا لَ ألنْفَـــذْتُها بالشُّـــح والهملَـــا بابنَ

24-  ـِنكُميب ارقَ األرِض ِمقْـدتَ فَوَفَاو

)3(ِن

ــدمانِ  ت ــا القَ تْ تَحتَهــاو تَس ــن ولِك

ــا -25 متْهعــا د فَلَم ورــأم ــر وم أمي       ِف الـرـرعي ى لمدوفُ الررالنصج

ــاِئٍس -26 ــم ِبنَفَ ــى أطالِلكُ ــود عل ــاِن أج ــلِّ مكَ ــدمِع ال يلْقَــى ِبكُ ــن ال ِم

ــا قالِئدكُم حلَّـتْ ِمـن األرِض عـاِطالً -27 مجــا و ــاقُوٍت لَه ــباِه ي نِ  أش )4(ب

28- مهــي ــِل مِط ِقيوا ِللْمــام ــٍب َأنَ ــو ِم وركْ هــا و ــان إلَّ ــا ب ــاِنفَم ــَل إب ثْ

ــطَتْ -29 ــِة إذْ س اِف المنيــي ــانِ  ألس ــان ِجنَ ــيكُم ِجنَ ــا ِف وم كُمــي علَ

30- ى كَـأنَّكُمعـرفي األرِض ص ما لَكُم

....)5(

ســِقيتُم جميعــاً ِمــن ســالفَِة جــاِن ف

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ابـن منظـور،    :ينظـر . في اإلبل والرجـال والنسـاء     وهو أحسن البياض وأعتقه    البيض،:انج الهِ 

 ).هجن(، مادةالعرب لسان

 .وفي زائدة ال يستقيم بها الوزن" ائي في عيشه ما صغإلى"  وردت في األصل

 اله ُلم :  مصدر قولك هتَ تْلَم وتَ ُلِمه هُلم ه م الً وهابـن منظـور،   : ينظـر  .فاضـت وسـالت    :الناًم 

 ).همل(ةماد ،العرب لسان

 .بدون واو قبل جمان، وبدونها ال يستقيم الوزن) بأشباه ياقوت لها جمان( وردت في األصل
 . بياض في األصل 

)1(  

)2(

)3(

)4(

)5(
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ونَحن سـوام المـوِت بعـض أمـانِ        أما أن لَنَا يا موتُ ِمن موِعِد الـردى -31

وَأحييتَ حتَّـى مـا التَقَـى أخَـوانِ         ويا موتُ قَـد فَرقْـتَ كُـلَّ جماعـٍة -32

ــانِ   سالم علـى الـدنيا فـإن مصـابها -33 ــلِّ أم ــى بكُ ــا أبقَ ِبم ــاب أص

كَِميناً ِمـن اَألبطَـال فَـوقَ ِحصـانِ         فكم نَزلَتْ ِمن رأِس ِحصٍن وأسـلَمتْ -34

وال أنَّــه بالســم ينْفُــثُ حــانِ    دولَم ينْفَـِع المـرء الشـجاع مهنَّـ -35

36- قينَـهـتُ يِلمع شـيٍء قـداِني وعــانِ   د ــِه ِبِلس ــي قول ــَأال ف وال تس

37- كُـلَّ النَّـاِس فـي غَفَالِتِهـم كأتْرـتُ ِبشَـاِني         سييمـا ح أشْغَُل نفِسـيو

38- ِمن واللَّه أنْفُض أن ِلي آن ىفَقَدنــاِني  نَـدقــيِن عالي إلــى الِجــد أثِْنــيو

ــانِ  شُِغلتُ عـِن الخَـد المـورِم ِللْبكَـا -39 ــر ق مــقُوٍل وأح صم ضيــأب ب

ــا ولَم ألْتَِفتْ ِعنْد الوقوِف علـى البكَـا -40 ــان ورق ــاِنِلَألح ــوِت أغ ص و)1(ٍء

قَضيتُ حياِتي فـي الهـوى لَهـواني         طَالَمـا)2(ِولهـدعاِني ودعاِني عِن ال -41

َىسار الُْأل -42 ــواِني قَبلي وخَلَّفْـتُ بعـدهم)3(و ــِل الْمتَ ب ــالواني ــا ب ــا َأنَ مو

ــداً للســماِء يــداني فَُأفٍّ ِلدنْيا ال تَـدوم علـى امـِرىٍء -43 جكــان م لَــوو

 

 في أسفاره غير مرة، ورأى به غالماً قد خرج        العمري أنه أتى دير الخميذكر ]149[

 )الكامل(             : من كنيسته، كأنه الظبي الكانس، فقال

ا ديـر عـزةَ فـي ربـا الخَمـاِن -1

))4ان     

ــالهمالنِ ي ــحب ِب الس ــك ليتْ عرد!

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

 .438-1/437مسالك األبصار العمري،  ]149[

 ).ورق(مادة ،لسان العرب ، ابن منظور:ينظر. الحمامة:  الورقاء

 .وبها ال يستقيم الوزن) الهوى( وردت في األصل

 .وبها ال يستقيم الوزن) األولى( وردت في األصل
ـ      نشز مـن األرض وهـو      هو دير ببالد أذرعات مبني بالحجارة السود على           ي  مـن البنـاء الروم

 .1/437مسالك األبصار  العمري،:ينظر  .القديم

)1(

)2(

)3(

)4(
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ــ -2 ــٍة هتَّانَ امــلُّ غَم ــقَتْك كُ ٍةس ــانِ )1(و ــى الكُثْب ــا عل هــو مواِطر !تحن

ــدرانِ لَم أنْس في اللَّـذَّاِت سـاعةَ منْـزٍل -3 ــفَاِئِح الغُ قَ صــو ــاك فَ بِبر!

ــا -4 ــتَ ملَ تَح حــب ــٍةوالص ــوانِ ءٍة مرموقَ ــب األلْ ــِه غَراِئ لْيتْ عــر نَشَ

ــزالنِ  وهنَــاك كُــلُّ كَِحيــِل طَــرٍف فَــاِتٍر -5 ــى الِغ ــه إل ــزى لَواِحظُ تُع

6- نَــهِبيج كَــأن ِحيِســيم ــرانِ       قَمبشَـع ِف ِمـنى في النِّصجالد ردب

7- ــي ــِه جِن نَتَيجــي و ــٍرف مٍد أحرــانِ   و حيــِر الر بأخْض وهجــي س ــد قَ

ــٍة -8 عيــي ب ــه ِف ــاراً لَ ــد زنَّ ــا شَ !إلَّــا وحــلَّ عــزاِئم الرهبــانِ   م

ــانِ  يسِقي الشَّـموَل وال كَِريقَـِة ثَغـِرِه -9 ــِه الفَتَّ ــا وِبطَرِف ى ِبهــكْر س!

 )الكامل (                                                                        : يقول    ]150[

َأو ما ترى ما انهـد مـن بنيـاني         أبكي علـى نفسـي ألنِّـي فـاني -1

ــرانِ  ماذا انتظاري والمشـيب بمفرقـي -2 ــعلِة النِّي ــلُّ كش ســيفٌ ي س

ــ أيضيع عمـري كلُّـه فـي باِطـٍل -3 ــد أن تبكي ــوانيوأري ــي إخ ِه ل

أســفُ الرجــاِل ورنَّــةُ النِّســواِن ماذا يفيـد المـرء بعـد مماِتـِه -4

5- ٍن يبكــي لَــهــَؤبلَـفُّ فـي األكفـانِ        ومقــاُل كــلِّ مي وهو حاشاك

وســقَتْ ثــراك ســواكباً أجفــاني  أو قولُه يـا قبـر ذر بـك الحيـا -6

ــ -7 التَّأس ــاتَ ال رد ــاًهيه ذاق الفناء ، وكـلُّ شـيٍء فـاني        فُ فائت

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج

  .16/45 الذيل على سير أعالم النبالءأبو الطيب محمد ، ، الحسني  ]150 [

ـ :ن هتناً وهتونـاً وتهتانـاً       تهت  هتنت السماء   ابـن  : ينظـر  . هطولـة  : وسـحابة هتـون    ، بتص

  .)هتن( ة، مادالعرب لسانمنظور، 
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  )مديدال(                                        وقال                                  ]151[

ــنِ   بــات ال يعنيـــه مــا لَِقيـــتْ -1 سالو ــن ــوٍع ِم ــين ممن ع

2- ــه ــوال مالحتُــ ــٌأ لــ خَلَـــِت الـــدنيا ِمـــن الِفـــتَِن رشــ

 

 )الطويل(            : لقزويني  قال يرثي القاضي جالل الدين ا]152[

ــه -1 ــفَّ مِعينُ ــر خَ البح ــأن ــاً ب َأن وقُــور الطَّــوِد خَــفَّ رزينُــهأحقَّ

)1(الدلفي

و

2- هــد ح ــد ــيفَ ُأغِم الس ــأن ــاً ب بطيِف كَرى ليسـتْ تَنَـام جفُونُـه       أحقَّ

د غَاب ِمن بـدِر التَّمـاِم جبينُـه        وقأحقَّــاً بــأن الشّــمس غــاب ضــياُؤها -3

ــاً -4 ــع نائي ــوء أقْلَ ــأن النَّ ــاً ب ـىآلَـأحقَّ ــه )2(و ــود يمينُ ــاً ال تج يمين

5- ابتذَالُـــه آن رالـــد قَّـــاً بـــأنفِْن القـريأحالج ى ِمنوَأه    ِح ثمينُـه )3(و

ــ -6 ــفَّ نَباتُ ــم خَ ــأن الِعلْ ــاً ب وأضحى فما فاءتْ علَيـه غُصـونُه      هأحقَّ

ــِه -7 ــدى ِبكماِل ــاض النَّ ــد غَ ــاً لَق ه     َعم ومضى تحتَ التُّراِب خَِدينُـأحقَّ )4(ن

ــهأحقَّاً دعا داعـي الـردى علَـم الهـدى -8 ــن جنُونُ ــاِء ج ــدهر بالعلي أِم ال

9- ى مـراِب تَقْـوفـي الِمح ـٍةلقد خَربِر إيوانِ  ِنيدص ِفي5(و(   نُـهبيالقَضاِء م 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .184 ، قمراتع الغزالنالنواجي ،  ]151[

 .220-9/217مسالك األبصار  العمري، ]152[

ن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمـر بـن أحمـد الشـافعي الـدلفي، جـالل                   هو محمد بن سعد الدي     

مسـالك األبصـار    العمـري،   : ينظـر  . تسـع وثالثـين وسـبعمائة      الدين القزويني، تـوفي سـنة     

9/211. 

 ).ألى( مادة،لسان العرب ابن منظور،:ينظر .حلف يميناً:  آلى

 ).قرح(مادة ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر .الجريح:   القريح

 ).خدن(ةماد ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر .الصاحب: نيِد الخَ

ـ  ة العظيمة، غيـر   فَّالصُّ: اإليوان  .    يونـات  وإ ، يـن والجمـع أواو  " إوان"دود الوجـه، معـرب      مس

 ).أون(مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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ــلُّ فضــيلٍة -10 ــديِن ك ــالِل ال ــى بج ضم ــه ــاِخِر ِدينُ ــد المفَ ــا ِعنْ وَأعظَمه

11- ِعر ا شـاناألثواِب م ـهمضى طاهرنَ ضا شَاء شَـيإذا م ودس     ًا ـ  يري )1(ح هنُ

12- سملء الد وهِتضى و ــه     صدراً معظَّماً)2(م ــوقُه وحنينُ ــه شَ ــوُل إلي يطُ

ه صـرير الخـطُّ صـ)3(عإذا ما يرا -13 ــه    )4(ر ــِل أِنينُ ويــا للع ــا ذَاك إلّ فَم

ينُـه  انقضاء الدهِر قَد حـان حِ      بأن مـا شـك سـاِمعنَعى باسِمِه النَّـاِعي ف -14

ــِه -15 ــوم وفَاِت ِح يــب الص ءــو ض ــر تغي         نُهـتَبيسي ـنقَ ِفي اآلفـاِق مبي فَلم

ــه كأن جالَل الديِن ما كـان فـي الـورى -16 ــه منُونُ ــى أتَتْ ــم حتّ ــاً لَه إمام

17- د ــى ــدهفَت ِة جــو ــي األب ــي ِف أبو دلَـٍف هـل ِشـبهه أو قرينُـه          لَِف

ــِه -18 ــَل بنَاِن ــاح ِمثْ ضالو هــر ــقى قب سكُوب الغَـواِدي ال تغيـب هتُونُـه        س

ــه  يضــاِحكُه بالســفِْح بــاِرقُ لَيِلــِه -19 ــالِم جفونُ ــتَ الظَّ ــه تح تُغاِزلُ

ــده ال يهِ  يـوِم يـدِخر الفَتَـىفَهْل بعـد هـذا ال -20 ــزاً ِعنْ ــاء عزي ــهبك ينُ

ــوا -21 ُألِْبس كــد ــوم بع ــاء الي )5(داداً عليهم في المالِبِس جو    ِح أرى الخطب  نُـه

معاليــِه وارفَضــتْ علَيــك متونُــه أرى منْصب الحكـِم العزيـِز تضـاءلَتْ -22

ا     كان بِه فَـوقَ السـه ي اسـتكن ِلمـا ِبـِهأرى المنبر العـاِل -23 مسـتَِكينُه  )6(و

24- ــه ــاتَ وقْتُ ــد فَ ــاِء ق ــم اإلفت وكان نظير الغُصـِن تُجبـى فُنُونُـه        أرى قَلَ

25- نُطْقُـه نِطقَ التَّـدريِس ُأخْـِرسقال، النُّه أرى م إن حـى    أصب  ال تبينُـه    )7(و

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ).شين(مادة ،لسان العرب ابن منظور، :ينظر .العيب: الشين 

 :ينظـر . البيـت والرئاسـة    ومـن الثيـاب والـورق وصـدر        " دشت " معرب الصحراء،: الدست 

 .27-2/26 السبيل قصد ، المحبي

 ).يرع( مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر.القصب الذي يكتب به : اليراع 
 ،  لسـان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر   . الشدة من الكرب وغيرها ، وقيل الصِّـياح         : الصِّرة  

  .)صرر(مادة 
 ون فـي األصـل النبـات يضـرب إلـى السـواد مـن خضـرته ، واألحمـر، واألبـيض ،                        الج   

 ).جون(مادة ،لسان العرب ابن منظور، :ينظر .واألسود 

 ).سهو(مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر. كوكب خفي من بنات نعش الكبرى : السُّها  

 ).نهى(مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر. العقول :  النُّهى 

)1(

)2(

)3(

)4 (

)5(

)6(

)7(
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26- ـهابتْ ِرحـدير أقْـوالتَّص أرى مجلس نُـهنَيـدوِر حالص اعإيد يرض ولم

وأغفَتْ ألحـداِث الزمـاِن عيونُـه      يفُ أبــواب كُتِْبــِهلقــد أغلــقَ التَّصــن -27

ــه  فَمن للمرجي خـاب مـا كـان يرتَجـي -28 ــريم يعينُ ــي ك ــاتَ أِريِح وم

ــه لعمرك ما يجدي الحنين علـى امـرىٍء -29 ــوِر ظُعونُ ــاِف القُب ــطُّ بأكن تح

ــا -30 ــِه ي ــْل ِب تمه ــه ــنَّعِش إنَّ ه      قَطِّع أصـالب الرجـاِل شُـطونُ حامــَل ال )1(ي

ــِه  -31 ــِدِه ِب إلــى لَح ــِم اآلتــي ــه وهــل يعلَ ــتنير دِفينُ ــالَل المس ــأن الِه ب

32-  ــهامإم حيــبــتَ الرسلقــد عطَّــَل الد ــه ــه وأمينُـ ــه مأمونُـ وفارقَـ

33- ــاِزٍل وواهللا إن ــرم نـ ــوتَ أكـ ــه المـ ــه غُبونُ ــر وال يقضــي علي ِبح

34- سـوؤهي ِر لـيسهفي الـد اِكنفهْل س خونُــهي ِر لــيسهللــد ــتَأِمن سوم

35- هال تَغُـــر ٍر بـــالموِت أنِهوذو غُـــرأماِني وظُنُونُـه ـمنيا، نَعفي الـد 

ــواِكباً  -36 اِء سمــد ــاِلي بال عــِك الم ِلتَب ــه ــاِء حزينُ ــي للبك ــا ويبك أباه

37-  ــه ــدك إنَّ ــاِعي روي ــا الن ــا أيه يود بمـن ينْعـى لَنَـا لَـو تكونُـه          في

أِم الشَّام بالزلزاِل هـدتْ حصـونُه      ، َأهْل قاضي القضاِة قَضـى ردىتَغَِلطْ -38

ــِه  -39 ــى ِبوفَاِت ــي العلَ ــقْ وال تبغ ــمينُهترفَّ ــا وض ــاد البكَ ــذكراك ميع ف

40-  ــه قلب رــب الص ــك ــاً يمل ــلَّ حزين ــلع ــتَِدينُهيج ــٍل أس ــبٍر فَاِض ود بص

ــ -41 ــدام جلَّ ــاِن قُ ــائقَ األظْع ــا س ٍقَي وفي التُّربِة الفَيحـاِء يلقَـى تَريبـه       )2(ف

ــا -42 ــور فإنَّنَ القُب ــك ــا تل ــد بن تعم        نُـهِنيـاً جبهـا روضـاً جني ودنَر

فإن فـؤادي فـي التُّـراِب رهينُـه        وِقفْ بي علـى ذاك الضـريِح مسـلِّماً -43

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ).شطن(مادة ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر .عد مراميه ، وصعوبة الوصول إليه أي ب:  شطونه 

لقج(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر.موضع : من أسماء دمشق ، وقيل : ق لَّ ج (. 

)1(

)2(
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ــك وإال -44 ــبابةًإليـ ــِئن صـ ــؤونُه  ال يـ ــه شُ ــدو علي ــب وال تب كئي

)1(ِـرز     تَولَّى ابن إدريـٍس وولَّيـتَ ذَاِهبـاً -45  يصـونُه  فَما عاد للتَّـدريِس ح

لَعمري لقـد هـز الجبـاَل سـكُونُه        بقَ مـذْهتَضعضعِت الدنْيا فَلَـم يبـ -46

وهل الح في الوجهيِن ِبشْـر يزينُـه        في الطًَّـريقَيِن سـالكفَمن بعده هْل -47

وفي كلِّ وجـٍه بـان عيـب يشـينُه         بلُّ طريٍق منـه قـد سـد مـذْهفكُ -48

ــزةٌ -49 ــِه أِع ِنيب ــن ــرام ِم ــوال ك ــينُهول ضوو فُهــي س ــه ــأوحشَ من لَ

من مثُل بدِر -50

)2(

 الِعلْـِم وهـو مِعينُـه      فما غَاص بحر  الديِن بْل لَـيس ِمثْلَـهو

 عِرينُـه  مـى ح ي  هذا الحـي   وال ِمثْلُ  من قد مات في النّاس سـيدفما ِمثُْل -51

 

 ) طويلال(                                :                                 وقال أيضاً  ]153[

بها النِّيـل وامتـدت إليـه عيـون         يحقُّ لمصـٍر أن تتيـه إذا جـرى -1

ــون   فمــا مثلُــه مــن زائــٍر لقدوِمــِه -2 ــر عي ــون إذْ تق ــر عي تق

 

 )مجزوء الرمل(                             :  يقول ]154[

ــد لَمــــا -1 ــا الحاِســ ــا  أيهــ ــي يِقينَــــ رام إدراِكــــ

ــ -2 ــاًأنْـ ــاِم حقَّـ ــي اإلنْعـ )3(........وَأنَــــــا ِفــــــي  تَ فـ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .41 نزهة األمم ابن إياس ، ]153[

  .140 ، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،  لصفدي ا]154[

 ).حرز( مادة  ،لسان العربابن منظور، :ظرنالموضع الحصين، ي: زر الِح

ابـن  : ينظـر . بطان عريض منسوج من سـيور أو شـعر، أو ال يكـون إال مـن جلـد                  :وضين ال 

 ).وضن(، مادة لسان العربمنظور، 

 .   بياض في األصل

)1(

)2(

)3(
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م بكرى، وال تسأم مع النجـوم    ال تلونمت ليلة فما نمت بل همت، وجفوني      :"  يقول ]155[

لها بـبعض األفـانين،     من السرى، فتشاغلت بمطالعة بعض الدواوين، فأعجبت في أغزا        

 )الكامل (                 :            أمثاله من فقلت على مثاله وإن لم أكن ممن بعد 

حتّـــى أثـــار ِبطَرِفـــِه الِفتَنَـــاجمــع الصــفَاِت فَلَــم يــدع حســنَا -1

ـ ثــم انْثَنَــى فَحـــدر اللِّثـــام فَِخلْتُـــه قمـــراً -2 نَاحِســبتُه غُصـ

3- ــه ــي لَواِحظَ ــى قَلِب ــى إل مرنَـا          ور نـِي ِحـيـِظ الظَّبلَح ـنسيا ح

4- فَقُلْـــتُ لَـــه ـــهاِئبخَـــى ذَوــا أر ــا الِمنَنَـ ــدِني ِبهـ ــاهللا قَلِّـ ِبـ

ــا   ثُــم ازدهــى فــي ِضــحِك مبســِمِه -5 ــتَ الن لَنَ ــى قُلْ ــتُ حتَّ فَطَِمع

حــزتَ العقُــود ولَــم تُحرمنَــا   ِبيــَل قــال متَــىتُه التَّقْفَســألْ -6

ــطٍَط -7 ــا شَ ــاً ِبلَ ــتَِرطْ ثَمنَ ــتُ اشْ ــالقُلْ ــتُ:ق ــاةُ، فَقُلْ ــا غَِب: الحي ــام نَ

8- ــم ــاِق، دونَكُ ــر العشَّ ــا معشَ ــتُ ي ــوا، قُلْ ــا : فَتَوقَّفُ ــتَريتُ أنَ اشْ

ــ -9 مو ــي ــا عل ِبه ــن ضى وــو نَــاَألْــوى علَــي وهــيج الحز  افَلَ

ــِه -10 ــاً ِبفُرقَِت قَلْب ــي ــِق ِل بي ــم ــا  لَ ــرب الوطَنَ ــب وخَ ِبيــَل الح حر

 )الرجز (                                                             :  يقول ]156[

1- ـتُنسـا رى يـدـتَ ميادتَم لَقَد ِكـــنممـــا ال ي ـــكبأنَّمـــا قُر ك)1(

ــداً -2 اً قَصرــمي ض ــاك ــا جعلنَ لَم   نــي اَألع ــراك ــا ال ت تَ مموــد غَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 . 144-143 ، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،  لصفدي ا]155[

 .1/425أعيان العصر ، نفسه ]156[

لى ترجمة له لم أقف ع
 

)1( .       
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 )بسيط المخلع (                                                            :  يقول ]157[

ــِديُل -1 ــه عـ ــالً مالَـ ــا فاِضـ ــنَّن يـ ــورى تَفَـ ــي الـ ــه فـ ألنَّـ

هكُــلُّ شَــيٍء عنَــا -2 علــى طريــِق الهــدى تَفَــنَّن    ِفينَـــا)1(و

3- ح كـــرِبكُـــأم لِّْـــم  تَجــنَّن وقَــدمــا عــاقَ إال  عقْـــٍل)2(ك

 

: قافية الهاء * 

)3(

 

 )الكامل(                                :  يقول ]158[

برقٌ فَيقِْسـم مالَـه ِمـن مشْـِبهِ        وَأغَر أشْـقَر يـدِعي شَـبهاً ِبـِه -1

2- هنِْكـري ِمنْه بجكالشَّيء أعقَـدفـي وجِهـهِ         و ِبِه لَـه باحالص شَِهد

 )الكامل(                                        : يقول ]159[

ــاً -1 اً نَاِعمــد ــه خَ ــَأهوى ِمنْ ــي لَ ــهِ  إنِّ كِْفيذا ي ــض عبــذَاِر و الع ــن أِم

2- امود ــه ــر ِمنْ سيــو ــٍدخَ ــرِني ا اٍل واِح ــهِ ويسـ ــِوين إال ِفيـ لتَّلـ

 )الكامل(                                        :  يقول ]160[

ــهِ َأبدى لَنَـا الـدولَاب قَـوالً مفْصـحاً -1 ــاِدمين إليـ ــا قَـ ــا رآنـ لَمـ

 ــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  . 1/423 أعيان العصر الصفدي، ]157[

 .148 ، قديوان الفصحاء وترجمان البلغاء، نفسه ]158[

 .2/266 المنهل الصافيي بردي،  ابن تغر]159[

 .146، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]160[

 .وبها ال يستقيم الوزن) عاناه(وردت في األصل  

 .وبها ال يستقيم الوزن) في كل(وردت في األصل  

 .وبها ال يستقيم الوزن) من قد(في األصل وردت  
 

)1(

)2(

)3(
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  )الخفيف (             :   -صلى اهللا عليه وسلم  - قال من قصيدة يمدح الرسول ]161[

1- ــن ــماِط ولِك الس ــاِحب ذَا ص ــو ه وهذَوو ــه ــوِض نَجلُ الح ــاِحب ص!

!ب تَحـتَ الـدجى طـاِرقُوه        لَم يخَي ذُو ِفنَــاٍء يقْــرى ِبــِه كُــلُّ ضــيٍف -2

3- مكَـــري ادـــوج دــي ــنِْعم سـ ــووه مـ ــا طَ م اطَهــم وا أســد ــذُ م منْ

 )مجزوء الرمل (                                      :                           يقول ]162[

ــر يِميِريقَِتــــي تَشْــــِفي نَــــِد -1 ــي الكَــ ــهوتُجلِّــ ب عنْــ

ــنْه  صـــنْتُ ِلـــي عنْـــه ِرضـــائي -2 ــم يصـ ــي لَـ ــو عنِّـ وهـ

ــي -3 ــفُ ِمنّــ ــةٌ تَرشُــ )1(قُبلَــ ــلْه ــهسـ ــفُ ِمنْـ ــا أرِشـ  مـ

 )الطويل (                                                 : وقال في لوز دمشق وزهره  ]163[

تتيه علـى كـلِّ الريـاِض رياضـه         ويا رب زهٍر أبـيٍض بـين أخضـٍر -1

ــه   كأثقاِب نقٍش أخضـٍر فـوقَ معصـٍم -2 بياض ــنهن ــى بي ــقيٍل تَجلَّ ص

ن عم  ن أبياتاً في سياق رسالة منثورة، ت        بعث العمري إلى األمير الجان     ]164[

 )الخفيف(             :  لمصر، وخلط هذا الحب بمدح األمير، فقال هحب

ــا -1 اهبــي ر ــاِكن ف ــتَ ِس ــد أنْ لَ

)2(الدوادار 

بلَـــد تَحِســـد الثُّريـــا ثَراهـــا ب

ــا  قَــد تَعالَــتْ إلــى الســماِء ِبســكْنَا -2 اهدــاِح ر ــى الِبطَ ــتْ عل ك، فََألقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .1/224مسالك األبصار ،  العمري ]161[
 .153 ، ق ان الفصحاء وترجمان البلغاءديو ، الصفدي ]162[

  .142 نزهة األنام البدري ، ]163[

 ســليم، محمــود رزق، 42 ، قالتــذكرة النــواجي ، ،2/330 حســن المحاضــرةالســيوطي،  ]164[

 .7/356 عصر سالطين المماليك

 

 .وبها ال يستقيم الوزن) سل( وردت في األصل 
 ، يف الـدين، أحـد مماليـك الملـك  برسـبا           ادار، األمير سي  الدو في   هو جانبك بن عبداهللا  األشر      

 .4/232 فياالمنهل الص،  بردي غريابن ت: ينظر . توفي سنة إحدى وثالثين وسبعمائة 

 

)1(

)2(
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أنَّـــه ِعقْـــد جـــوهٍر ِلرباهـــا جمــد الطَّــلُّ فــي الزهــوِر فَِخلْنَــا -3

ــ :وجرى الماء فـي الريـاِض فَقُلْنَـا -4 ــا كَس الهح ــواِني ــه الغَ رتْ فَوقَ

5- دــر ــك فَ اِنيعــي م ــتَ ف ــا أنْ ــي مع  مثلم ــِبالِد ف ــرد ال ــي فَ ــاِه نَاه

 

يد من  يعبد جفني بها ما جرى، ويص     ى،  ونمت ليلة فقيد الكرى، بعيد السر     :"  يقول   ]165[

عللـت مـن     فضوال، ت   سبيالً، وال لخصاب ليلي    الطيف ما ال يرى، فلما لم أجد إلى المنام        

 )الطويل(       : األدب بسمير إلى أن بدا وجه الصباح المنير، فقلت 

ــا -1 اهــذَ كَر لَِذي ــي ــي عنِّ ــتْ لَيلَت ــداها   نَفَ ــاَل م ــا وطَ هاِديتْ تَمادــز فَ

فَواِقــع تطفــو فــي بحــوِر دجاهــا فَنَحن لَها غَرقَـى كَِمثْـِل نُجوِمهـا -2

3- هدـرِح بـبقَّ فـي الصر نَسيم بهاللَّـو و أغصـان ا قَـدى      ِم  ولَواهـا  )1(ب

نرى ِمن صبا نَعما -4 يحــدثُِني عمــا تَقــوُل ِشــفَاها     تَحِمُل نَفْحـةً)2(س

َاقَاَل سق -5 ــا فَقُلْــ    بالغَيـِث ِمـْلء كُـُؤوٍس)3(و ــداها فَرواه امــقَاه تُ س

ــا  ذَكــرتُ بهــا أيــام وصــٍل ِبأهِلهــا -6 اهــتُ أر ــالِم كُنْ ــي األح ــأنِّي ف كَ

َا    َماِئُل ِمـن هـذ كََأنّي ِبها تَهتَـز فـي حلَـِل الربـى -7  الرِبيـِع كَسـاها    )4(خ

8- تُهِسـبتَّـى حقُ حرفيها الب ضمأووفاً ِصـقاَالً ويـا     سالهفـي الظَّـالِم ح

ــراها    سئمتُ سرى طَرِفي ولْم تَسأِم الكَرى -9 ــلُّ س مــٍل ال ي لَي ــب كَواِك

ــي إال فَلَما بـدا ضـوء الصـباِح تَعطَّلَـتْ -10 ــا راعِن ــِقيطٌفَم ــا س الهج 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج

   .157 – 156، ق وان الفصحاء وترجمان البلغاءديالصفدي،  ]165 [

 أطرافهـا ورق مـدور فـي        شجرة تنبت حباالً تعلق بالشجر وتتلـوى عليهـا، ولهـا فـي             :وى اللَّ 

 ).لوى(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. طرفه تحديد

ـ                   ـ   .ة والطـائف   وهو نعمان األراك، وهو واد ينبتـه ويصـب إلـى ودان وهـو بـين مك : ر ينظ

 .5/293  البلدانمعجم الحموي

 . وبها ال يستقيم الوزن) سقاها( وردت في األصل 

 .زائدة حتى يستقيم الوزن" هذا "

سقط(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. الثلج والجليد: قيط الس.( 

)5(

)1(

)2(

، 

)3(

)4(

)5(
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 )المنسرح (                                :                                 يقول  ]166[

ــِت ا -1 قَام ــد ــةًلمنْجِنقَ ــقُ نَاِئح وأكْثَــرتْ فــي األنــاِم قَتْالهــا    ي

ــتْ -2 ــدٍة نَزلَ ــَل بلْ ــتْ أه ــم قَتَلَ ثُــم انْثَنَــتْ بعــد ذَاك تَنْعاهــا    ك

  )يط البس(                    :                                          يقول ]167[

قَالَوا ليهِنيك هـذا العـرس والزينَـه        لَما جلَوا ِلي عروساً لَسـتُ أطلُبهـا -1

ــه   فَقُلْتُ لَمـا رَأيـتُ النَّهـد منْتَِقشَـاً -2 ــا ِتينَ ــا لَيتَه ــتْ ي ــةٌ كُِتب رمانَ

 )مجزوء الرمل (                                                                  : يقول    ]168[

1- داء ــاعون ــبح الطّـــ ــه   قـــ ــه األحبــ ــتْ فيــ ذهبــ

ــاً -2 ــس بيعـ ــص األنفُـ ــه  أرخَـ ــاٍن بحبــ ــلُّ إنســ كًُــ

  )سريعال(                                :                                 وقال أيضاً  ]169[

ــَل -1 ــِرم مصــر الفي ــاتُكْ هزار أن  لــه فــي ســراه وتفــرشُ الخــد

ــراه  لو لم يكـن أكـرم ضـيٍف أتـى -2 ــا ق ــلُّ قراه ــدمتْ ك ــا ق م

 الشعر، وجدا مكتوبين في ورق في       د رثى نفسه قبل أن يموت ببيتين من        يقول وق  ]170[

 )يعالسر(                                                      : دواته بخط يده 

ــي -1 ــي وانْطُِق ــي اكْتُِب ــتُ ألقالم ــوءتَاه  قُلْ ــالم واسـ ــِت األقـ فَقَالَـ

ــا -2 ِنهزح ــن ــن ِم ــقَِّت األلْس ــدواه وشُ ــه ال جو دــو اســتْ و وولْولَ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

  .143 ، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء،   الصفدي]166[
 .1/19 الدرة الحجكناسي، مال ]167[

  . 16/44 الذيل على سير أعالم النبالءأبو الطيب محمد ، ، الحسني  ]168[

  .41 نزهة األممابن إياس ،  ]169[

 .1/533بدائع الزهور  ، نفسه ]170[
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  )المتقارب( :                                      وقال شهاب الدين بن فضل اهللا ]171[

1- وحما كَنَــــامــــعِدو للوفُــــةٌبـــ إليهـــا حفـــاةٌ حـــجع اهر

2- ــر ــوتُريكــ ــه صــ ــاب الطَّ أنابيبــ ــاه  كت ــاب المي ــارة ب ه

 

 )مجتثال(                              : قال شهاب الدين أحمد بن فضل اهللا العمري   ]172[

ــٍن -1 ــا ذات حســـ ــبابه هويتُهـــ ــا صــ ــتُ فيهــ فُنيــ

ــي -2 ــِن تمشـ ــلطانةُ الحسـ ــابه سـ ــا بعصــ ــي بيتهــ فــ

 

  )الوافر(:                                          وقال شهاب الدين بن فضل اهللا ]173[

1- تُ صـبريـعأزهرةُ في لماِك أض  هفمــا أحلــى هــواِك ومــا أمــر

 زهـره  فملتُ لروضـٍة وعشـقتُ     وفي الحسِن البديِع غـدوتُ صـباً -2

 

 

 : قافية الواو * 

 )مجزوء الرمل(                                 :  يقول ]174[

ــدو  وخُيــــوٍل قَــــد تَبــــارتْ -1 ــثُ تَغْـ ــالغَواِدي حيـ ِبـ

ــا -2 ــبقَ علَيهـ ــازِت السـ ــدو   جـ تَع ســي ــي ذا لَ ــي ف هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  .2/320 مطالع البدورالغزولي ،  ]171[

  .42 ، قالتذكرة ، النواجي ، 13 ، قمدح الثغور البواسمالقوصي ،  ]172[

  .1/261 مستوفى الدواويناألزهري ،  ]173[

  . 150، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاءالصفدي،  ]174[
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 :  قافية الياء*

 )الوافر (                      :  قال في يوم بدر ]175[

1- ـاديـوشَ إلَـى األعيالج قَاد ــا   لَقَد اليب ــم ــن بالِئِه ــيج  ِم فَِه

ــابا -2 ــاِئرةٌ ِغضـ ــد اهللا ثـ ِلــِديِن اهللا ال تَرضــى الــدنَايا  فَُأسـ

ــا -3 س ِهمــي ــي ِف النَّه ــاض ــا ِبغَاتٌأفَ ايــشَ النَّه ــْأس ال تَخْ الب دــر تَ

ــا   وتُغْمد في الـرؤوِس لَهـم سـيوفٌ -4 ايرةً عــِلي صم ــرب الح ــذُود تَ

ــاٌل -5 ِنب ــم ــالنُّفوِس لَه ــب ب تلْعو ــن ــن ِم ــاتَِح ايــى خَب ــلُوِع إل الض 

6- هــِبي ــه شَ ــيس لَ ــدراً فَل ــل ب سا    وشَــايالع دــدِبِمثِْلــِه م جــيءي

 

  )الوافر (                   :                                                 يقول ]176[

1-  )ــي ــي لَعلِّ ــالمنَى قَلِْب ــُل ب ــي أعلِّ ــم عنِّ ــاِني الْه باألم جــر ُأفَ

2- )رــا ي ــلَك لَ صو أن ــم َأعلَ

() 1(

ــىو ج  ــي ــن التَّمنِّ ــلَّ ِم ــن ال أقَ )2 ()ولك

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 : التخريج 

 .187 السيرة النبوية في مسالك األبصار  العمري،]175[
  .146، ق ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء الصفدي، ]176[

 : هذا البيت مضمن جزؤه من قول أبي الفتح البستي 

ابـن تغـري بـردي ،       : ينظـر   .  "المنى روحي لعلي     أروح باألماني الهـم عنـي            أعلل ب "       

   .4/229 الزاهرة النجوم
    النجـوم  ابـن تغـري بـردي ،        : ينظـر   . كلـه مـن أبـي الفـتح البسـتي           هذا البيت مضمن     

  .4/229 الزاهرة
 
 
 
 
 

)1(

)2(
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 قافية األلف اللينة * 
 

 )الكامل (                                    :                           يقول ]177[

اًاقْتَادها دهمـ -1 تَــرتَج بــْل ِبهــدوئها الــدهما   يـُؤم سـباقَها)1(و

ــا    جاءتْ بتحِجيـٍل يـذَكِّرني بمـا -2 ضيب ــد ــا ي ــلَفَتْه له أس ــد ق

 
 )الكامل(  :  عليه الصالة والسالم ـ – وقال من قصيدة مدح فيها إبراهيم الخليل ]178[

 

1- ــد ــراهيم قَ ــُل اهللا إب ــذا خلي !الحتْ لنـا أعالمـه الشُّـم الـذُّرى        ه

!كَرماً، ولـواله لمـا سـن الِقـرى          هذا الّذي سـن الِقـرى ِلضـيوفه -2

اك السماط تَكَرماً، وسـِل الـورى         فما انطوى هذا الّذي مد السماط -3 !ذ)2(

 
 )الكامل (                          :                                           يقول]179[

ــا ِم -1 ــٌلم يم ــنُه ســقَ ح ــُل أبلَ ــىثْ ــوى فَجنَ ح ــد ــِربوه وقَ ضي ــم لَ

ــِه -2 ــر ِب ِنيالم حــب الصــُل و ــ(اللَّيسا حعمــتَجــا اساِن لَم3 ()نَاِضــد(

 

)1(

)2(

)3(

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :التخريج 

  . 148ق  ،وترجمان البلغاء ديوان الفصحاء الصفدي ، ]177[

  .224 -223/ 1 مسالك األبصارالعمري،  ]178[

  .150، ق وترجمان البلغاء ديوان الفصحاء الصفدي، ]179[

  

  ابـن  : ينظـر  .األسـود ، يكـون فـي الخيـل واإلبـل وغيرهـا              : السواد ، واألدهـم     :  الدُّهمة   

 ) .دهم (  ، مادة العرب لسانمنظور ، 

: بوحـة بالمـاء الحـار ، لتشـوى ، وسـمطَ الشـيء سـمطاً          المذ  ينزع صوف الشاة   أن:  السمط   

 ) .سمط(  ، مادة لسان العربابن منظور ، :  ينظر.علَّقَه

 :ينظـر    ".ضـدان لمـا اسـتجمعا حسـناً         : "  مضمن من بيت أبي الشيص الخزاعي ، وصـدره           

 .138 الديوان
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   وأشـرف هنـاك علـى       يذكر العمري أنه مر بالدير األبيض بصحبة السلطان،       و ]180[

 وجياد الخيل، فطلب    ر مزينة التَّ  بركة،وفيها قارب يصاد فيه السمك، ومرت 

 )الرجز(        : أن يعمل في ذلك شعراً على رسم ما يقال في الديارات، فقال  السلطانمنه

ــيِض -1 ــِر اَألب يِر، ديلنــا بالــد مــو

)2(ك)1(األطالب      

ــه ي بِطيــى وــِد انْقَض ــم ينْقَضــيقَ لَ

ــورِ قد ِجْئتُـه فـي العسـكَِر المنصـوِر -2 ــواب كالمحصـ ــقَ األبـ فَغَلَّـ

ــدبوِس -3 ــان بالـ ــزَل الرهبـ )3(ونـ ــديموِس    ــرارِة ال ــى ق ــه إل في

)4( 4- ــه اِبير ــاك ــِوي هنَ ــتْ نَح اطَّلَعــادِ  و ــى الِوه ــةً عل اهتيــه آِبي 

كَأنَّهــا فَــوقَ الصــدوِر نَهــد   خَضـعتْ مـن جانبيهـا الوهـدقد   -5

ــتَى كأنَّمــا تَطْلُــب ِمنِّــي المــأتَى -6 ــان المشْ ــى زم ــد ولَّ ــذا وق ه

ــتالُلوللربيــِع مــذْ أتــى اعِتــداُل -7 ــه اعــ ــيِم بينَــ وللنّســ

8-  ــقَام ــا الس ــد دب به ــمس ق ــام   والشّ ــه مقَ ــقَ لَ بــم ي ــوم ل والي

9-  ــكَِره ســفَّ عــَأ ص يــُل قــد ه واللَّي   نْكَــرهِفــي م روفُــهعإنَّمــا مو

10- ــنْد صــِه الم ــي ِرداِئ ــو ف ِلالج ــِتعاِل المنْــدِل)5(و )6(واألرض تَــذْكَى باشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .474 -1/467مسالك األبصار لعمري،  ا]180[

ب، وهي وحدات صـغيرة مـن الجنـد قـد تبلـغ أربعمائـة، يرأسـها أمـراء                   لْجمع طُ : األطالب 

 .2/537 أعيان العصرالصفدي، :ينظر. وظائف البالط أو الدولة يعملون في

 منظـور،   ابـن : ينظـر  . الحديد، وهي بيضة الحديـد للـرأس       مفردها تريكة، وهي بيضة   : ك  ر التَّ 

 ).ترك(مادة  ،لسان العرب

 ) .   دمس ( مادة   ،لسان العربابن منظور، : ينظر. الحمام: دمس الظالم إذا اشتد ظالمه، والَّديماس 

 الوه لسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر  . المطمئن من األرض والمكان المـنخفض كأنـه حفـرة          : د

 ).وهد( ، مادة العرب

 .)صندل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. طيب الريح شجر : ل دنْص ال

نْ الممندل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر.العود الرطب: لد.( 
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ــقْي -11 ــر الشَّ مجمِق ــد )1(و ــا موقَ ــا ِفيه هُل البــع رِ شُ ــد )2(و ــا تُوقَ  ِفيه

ــالحقِّ -12 ــى ب عــوِل اد ــر الفُ هزوــِبي ــقِ  شَ ــدجاِج البلْ ــاِب ال ه أذْنَ

ــِج -13 ــاِن كالبنَفْسـ ــر الكَتَّـ )3(وزهـ ــي اَألرجِ  ــوال ذَِكـ ــه لـ وِمثْلُـ

14-  ــه ــِه التَّرافَ ــى أعطَاِف ــدو عل ــه   تب ــكِلِه ظَرافَ ــي ش ــٍف ف يذو ه

ــدكَْأنَّـــه فـــي ماِئـــِه الممتَـــِزِج  -15 جربجِ )4(زروزــالفَي ــع ب صر 

16- ــر ــقَاقٌ خُض ــزرِع ِش ــائر ال س

)5(

وبعضـــها لهـــا ِطـــراز نَهـــرو

17- اِئسرــالع ــديِر ك ــُل حــوَل ال ــس   والنَّخْ ــاِخِر المالب ــي ف ــوةً ف مجلُ

18- ــه ــمراً فـــي ِهمـ ــه مشَـ  فـي الِخدمـه    صفٌّ وقُـوفٌ حولَـه    كأنَّـ

ــِل -19 ــدوِد النِّي ــاقي م ــن ب ــم م ــِقيلِ  وثَ ــارِم الص الص ــبيه ــاء ش م

ــ -20 ــه خُلُ ــتْ إلي جافَ ــه)6(و ــ مفَرقَ ــي ملَقَ ــا ف ــت جميعه ه اجتَمع )7(و

ــورا -21 ــرةٌ ِق ءائ ــِق)8(د ــَل اُألفُ ــقِ  مث ــي نَفَ ــا ف ــا ِحيتَانُه ــأِوي ِبه ت

ــكِ  ثْــِل عــيِن الــديِكصــافيةٌ كَِم -22 ــقَاِل والتَّفِْري ــِة الص ــي غَاي ِف

23- بـالطُّر يـاحتْ فيهـا الرِلعد ور ــالغُرر  )9(ق ــالَتْ ك س ــم ــتْها ثُ فَشَوشَ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ).شقق( ، مادةلسان العرب،  ابن منظور:ينظر. ت نب: الشقيق

 ).بهر(، مادة لسان العرب،  ابن منظور: ينظر. ت طيب الريح نب:  البهار

 ).أرج( مادة ،لسان العرب،  ابن منظور: ينظر. نفحة الريح الطيبة: جر اَأل

 ).زبرجد( مادة ،لسان العرب،  ابن منظور: ينظر. د رُّالزُّم:  الزبرجد والزبردج 

 ).فرزج( مادة ،لسان العربور، ابن منظ: ينظر. ضرب من األصباغ :  الفيروزج 

 خلج( مادة ،لسان العربابن منظور، : ينظر. الحبال :  الخُلُج.( 

 سـورها علـى شـاطىء البحـر بـين الجزيـرة        مدينة باألندلس عامرة من أعمـال ريـة  : مالقة  

  . 5/43 معجم البلدانينظر الحموي ، . الخضراء ، والمرية 

 ).قور ( مادة ،لسان العربابن منظور، : نظري. واسعة الجوف :  قوراء 

 ).طرر( مادة ،لسان العربابن منظور، : ينظر. طُرر : حرفه ، والجمع :  طُرة كل شيء 
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ــداِن -24 ــاِء كالِميـ ــيحةُ األرجـ تَشُـــقُّها ســـوابح الِحيتَـــانِ  فسـ

ــفيها ِمـن األسـماِك أشـتاتٌ تُـرى -25 ــرا  تأخُ نْبالع ــواِعِهن ــن أن ذُ ِم

ــ -26 ــن البلِْط ــا ِم ييه ــي)1(ف مآِكــــٌل كالرطَــــِب الجِنــــي والبنِّ

27- ــاِرب ــا ق ــاء فيه ــةُ الفيح ــاِرب  والبرك ــباِك ض ــاٍر للشِّ ــه ص وفي

28-  ــس ــى نَفَ ــه عل ــه قارب  بِه فـي المـاء نـاري القَـبس         وهويجــري ب

أسرع فـي الـركِْض ومـا تَمـادى        كأنَّمـــا أجـــرى بـــه جـــوادا  -29

ــا  -30 ــه إذا أراد المركَبـــ  ِمـن الحيـاِت يرقَـى عقْربـا        )2(ِصلٌّكأنَّـــ

ــ -31 ــير الِحيتَ ســاِء ي ــطَ الم وس ــماءِ   انفــي الس كأنَّهــا النُّجــوم

32-  عــد ــاليِل الخُ ــا بأض ــأِتي إليه ــدع  ي ــا وي ــذُ منه ــا يأخُ ــِل م َألج

33-  ــه ــي الحركَ ــٍة ف ــزْل بِخفَّ ــم ي ــه يلقــي عليول ــبكَه حتَّــى انَّ هــا الشَّ

34-  دــي ــده يصـ ــا يريـ ــلُّ مـ ــيد   وكُـ ــك الحِص ــا آن لَ هعــا زر ي

رعــن لــي ِســرب مهــا جــآِذ -35 أجفانُهـــا تَضـــم مـــا تُحـــاِذر  )3(و

وبينَهــا أدهــم ضــاِفي الــذَّيلِ   أقمـار تُــرٍك فــوقَ شُــهِب الخَيــِل  -36

37- هـبضقَ الهتُ فَـو4(فجْئتُ حتّى صـر(  ــه لْبــك الح ــاي تل ــتْ عينَ وعاينَ

ــقُ  -38 ــٍة ال تُلْح لْبح ــن ــا ِم ــا لَه ــبقُ  وي الس ــاح ــا الري ــو وراءه تكْب!

 ـــــــــــــــــــــــــــ
المخراط  ، ولعله لم يقصد هذا المعنى في هـذا البيـت إنمـا أراد البلُّـوط فنسـب                    :  البلْطُ والبلْطُ    

   ،لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر . هو شجر يؤكـل ويـدبغ بقشـره         : البلطي له والبلوط    

 ).بلط( مادة
 ).صلل( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. ن ساعتها الحية التي تقتل إذا نهشت م:  الصِّّل 

 ).جذر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .البقرة الوحشية ، والجمع جآذر :  الجؤذر 

خيل تجمع للسباق من كل أوب ، ال تخرج من موضع واحـد ، ولكـن مـن كـل حـي                       :  الحلْبة   

 ).حلب( ادة ، ملسان العربابن منظور، :  ينظر
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ــارا  كأنَّهــا ُأفْــقٌ حــوى أقْمــارا  -39 ــا نَه ــي ُأفِْقه ــوا ف طَلَع ــد قَ

نِن نَسِل خاقـا -40 ــكِ   وجـنِْس التُّـرِك)1(م ــاظَهم بالفَتْ ــودوا ألح ــد ع ق

ــاِن  -41 ــيِهم مــن ســاِحِر األجفَ !قَيســي خــد طرفُــه يمــاِني    كــم ف

قْ    بـدد الـدماء فـي الخـد اليقَــِهللا إن جـــرد أســـيافَ الحـــدقْ  -42 )2(و

ــوا  -43 ــاِق خُِلقُ ــالح للِعنَ ــا ِم مــا بــرزوا للعــين حتّــى عِشــقُوافيه

ــ -44 يمد ــتَِبقْ )3(و تَس ــم ــاِن ثَ ــقْ  األغص ــوراً تَعتَِن ــم طَ ــى ثُ ــوراً تُخَلَّ طَ

45-  النــز ــم ِغ ه ــاٍن أم ــان ب َأغْص  انــد ــم الِولْ ــْل ه ب ــموس أِو الشُّ

46- اِفنــوــوا صِكبر اِبِق )4(قَــدــوــقِ   الس ــَؤاد العاِش ــن فُ ــوا لِك وافترق

ــالردين -47 ــز ك ــى يهتَ ــنْهم فَتً ِيِ من ِلـي ِمنْـه لـو قَضـيتُ ديِنـي؟          )5(م

ــام بــالِهالِل  -48 الغَم جــر أس ــد )6(ق ــاً مطَهم ــاِلي غَِة اللَّيــب ــي ِص  ف

ــ -49 ــطْري وجِه ــرقُ شَ ــره يفْ كَآبـــةٌ فـــي وســـطها مســـرهِه ِبغُ

50-  رـدب اِق قـدـبمنـه فـي الس مهأد ــر ــه قَم ــوقَ ِعطْفَي ــن ف ــٌل ولِك لي

51- ــد ــيم ال ــدِغ رخ ــُل الص لْببِّل علِّـــيأريـــد منـــه للهـــوى م )7(م

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 يريد الفتح بن خاقان المتوفى سنة سبع وأربعين ومائتين ، وكـان أديبـاً وشـاعراً ذكيـاً فارسـي                     

  .179 -3/177 فوات الوفياتالكتبي ، : ينظر.األصل  ، من أبناء الملوك 

 ).يقق( ، مادة ربلسان العابن منظور، : ينظر .شديد البياض ناِصعه :  اليقق 

 ).ميد( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .زاغ وزكا وتثنى وتبختر وتحرك :  ماد الشيء يميد 

لسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر . القائم علـى ثالثـة قـوائم        : جمع صافن ، والصافن     :  صواِفن   

 ).صفن( ، مادة العرب

هري ، تسـمى ردينـة ، وكانـا يقَوِّمـان القنـا بخـط        منسوب إلى امـرأة السـم   :  الرمح الرديني    

 ).ردن( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .هجر 

الحسن التام كل شيء منه على حدته فهو بـارع الجمـال ،ووجهـه مطهـم أي مجتمـع                   :  المطَهم   

 ).طهم( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. مدور 

 ).دلل( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر . ، وحسن المزح والهيئة حسن الحديث:  الدّل 
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52- قَــهطْبم فُــونــِب ججالع ِمــن لَــه  قَهــي ــوِن الض يالع ــن ــي ِم وآفَِت

ــِحكَا  -53 ــِرِه إذ ض ــَل ثَغْ ــم أر مث  حكَـى  لقد حكـاه البـرقُ لِكـن مـا        ل

54-  ــماُؤه ــي أس ــح ِل وال تَفْص ــدر ــاُؤه  ب ــري م ــاد يج ــرٍف يك ذو تَ

ــُؤِس  -55 ــراِح أو لَألكْ ــا لل ــاِلي وم  األطلَـإذْ حلَّ ِلي بنـد القَبـاءِ      م

56-  دـــرجثياِبـــِه الم ِمـــن بـــان

)2(سِ  )1(

ــد  و ــٍة تُنْقَّـ ــن ِفضـ ــه ِمـ كأنَّـ

ــا  -57 بتُ نَحــي قَض إن ــي ــا ُأخَ ــا في بح ِنــي أمــوتُ فــي هــواهعد!

58-  ــب الص ــي ــدمِع مقلَتَ ــِون ِب ــِبي    أه صاً يــبي ــقْتُ ص ــد تَعشَّ !فَقَ

لـو مــتُّ ِعشْــقَاً فيـه كنــتُ أحيــا  ا المــوتُ فــي هــواه إال محيــا مــ -59

ــفْ  -60 ــٍد ووقَ ــن بعي ــاِني ِم ــا أت ــفْ  لم ــداٍم وكَ ــثِْم أقْ ــه ِللَ ــتُ لَ قُم

 كمثــِل التُّــرسِ وطَلَــع البــدر وكان قـد حـان غـروب الشَّـمِس  -61

62-  رــم ــغال الس ــِه بأش ــتُ ُألِْهي ــر وظَلْ ــه ثَمـ ــذي فَعلْتُـ ــلَّ للّـ لعـ

63-  وقلـــتُ هـــذا منـــزٌل نزيـــه   ــبيه ــا ش ــا هن ــه فيم ــيس ل ل

!ئتَنَــا والبــدر فــي وقْــٍت معــا وجيا مرحبـاً شـرفْتَ هـذا الموِضـعا -64

ــا   فَلَـــو نَزلْتَـــه هنَـــاك أو هنَـــا  -65 ــرور والهنَ الس ــك ــم ِبقُرِب ع

ْلَانِْز -66 ــنَاعه  بنَا واقْعـد قَريـراً سـاعه )3(ف ــِح الشَّ ــن فَاِض ــفْ ِم وال تَخَ

67- ــالن ــم فَ ابتَس ــم ــه ثُ اِنبج ــي ــم  ِل ــاه ونَس ِرض ــب ِطي ــي ــاح ِل وف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
. الذي يلبس مشتق مـن ذلـك الجتمـاع أطرافـه ، والجمـع أقبيـة                 :ممدود ، من الثياب     :  القباء   

 ).قبا ( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 ).طلس( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .األسود والوسخ ، وقيل الثوب الخَلَق : األطلس  

 .وبها ال يستقيم الوزن " فأنزل "  وردت في األصل 

 

)1(

)2(

)3(
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68-  سـرنَـا الحالَيوح َأِقـم وقال ِلـي      سظهِر الفَـر نِم عهكالس وانحطَّ ِلي

هذا لنا وجاب ِمـن هـذَا السـمك ؟         ما تَقُـوُل فـي ذا ِإن مسـك :قُلْتُفَ -69

ــى  -70 ــه ِليقْلََـ ــار لـ ــد النَّـ ــاً فــي المقْلَــىونُوِقـ اِحمزأتَــى م ــنمو

ــلَّو -71 ــُل الس رنَأكُ ــبوطَا)1(و خَالفَر )2(والشَّ  والمسموط والمسلُوخَ )3(و

72-  ــفَر ــافُ الس ــم أكْنَ هــذا ومــا تَضــفَرِمنْــه ألطــافُ الس مــا تكــون

)5(َا )4(

و

73- ــي ــاَل ِل ــد :فق ــا تُري ــك م فكــان ِعنْــِدي بالِّلقَــاء ِعيـــد دونَ

74-  ــاِهي ــا الطَّ ــد أمرنَ ــا ق ــذا وكُنَّ ــه ــك الِجلَّ ــِذ ِتل ةِ أخْ ــي)6(ب  الزواِه

ــالتنظيِف  -75 ــع بـ ــَأتْقَن الجميـ ــِفيِففَـ ــِع والتَّص ضــي الو ــا ف وزانَه

َاحطَّ عـن أجسـاِمها الجواِشـن -76 ــنَا)7(و ــاَل والَمحاِسـ ــر الجمـ وأظْهـ

  البرِق فـي الِعهـادِ     )8(ِمثَل اصطكاكِ واقْتَــدح النَّــار ِمــن الزنَــاِد  -77

78-  ارانبهــا شَــرج ِمــن طيــر

)9(

ثَـــارهـــْل ِمنْـــه للرمانَـــِة انِْتي

ــارِ يـــَؤرثُ الموِقـــد جـــلَّ نَـــاِر  -79 ــبتْ بجلَّنَــ ــا شُــ كأنَّهــ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

).سال( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرهو نوع من أنواع الطي

سـط ، صـغير الـرأس ، لـين الملمـس ،             ضرب من السمك دقيق الذنب ، عريض الو       :  الشَّبُّوط   

 ).شبط( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. وهو أعجمي

 . يريد ابن الطائر 

 . يريد الشاة 

نتـف عنـه الصـوف ونظفـه مـن          : سمطَ الجدي والحمـل يسـِمطُه سـمطَاً         : يقال  :  المسموط   

 ).سمط( ، مادة العربلسان ابن منظور، : ينظر .الشعر بالماء الحار ليشويه 

 ).جلل( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الجمل إذا أثنى: المسان من اإلبل ، وقيل :  الِجلَّة 

 شَنوجشن( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .اسم الحديد الذي يلبس من السالح :  الج.( 

 ).صكك( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الضرب الشديد بالشيء العريض :   الصكُّ 

 ).عهد( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الحديثة من األمطار :  الِعهاد 

 

  . ور  )1(
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80-  ــاِلي ــفَّفَ المقَ ــذا ص ــد ه عوب  القَـــاِلي ذَاك وكُلُّنَـــا نُحـــب

ــِر -81 ــي الطِّنِْجي ــدهان ف ــكَب ال سرِ  وــدي ــي الغَ ــلِّ ف ــِط الظِّ ســِل ب كَِمثْ

ِنُم قَلَـى فـي الطَّـاِج -82 لــوال قليــٌل، لَقَلَــى الســماكَا    األسـماكَا )1(ث

ــ -83 نَضد ــفَّفَا )2(و ص ــم ــحون ثُ ــا الصالنُّض ِرــبائكا ِمــن  قَــد صــفَا)3(س

ــجد -84 سِن عــي اللُّج ــد ــا بع ـــفَّر ألْوانـــاً لهـــا ووردا   أعاده ص))4ا

ــاألبزا -85 ــالِملِح وبـ ــاء ِبـ )6(جـ ِر ــكَاِرجاً)5(و ــاِر سـ ــروقُ لَألبصـ  تـ

ــداِر  -86 ــى ِمق ــا عل ــفوفةً لن فَّ إلـــى ِدينَـــاِركـــِدرهٍم صـــمص

ــالِص  -87 ــِب األص ــن أطَاِي ــب ِم ــاً مســـدودةَ الِعفَـــاِصوص )7(حقائبـ

ــ -88 ــٍب وم طَيــاِمٍض م ــن ح ِز وغَيِر ذا ِمـن كُـلِّ ِحمـٍض يجـِزي          )8(م

ــاِق  -89 ــي األطْب ــوَل ف ــد البقُ ــي األوراقِ ونَض ــفَّ ف ــِر لُ ريــَل الح ِمث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .204 شفاء الغليل، الخفاجي، شهاب الدين: ينظر .تابه: المقلى ، وهو بالفارسية :  الطَّاجن 

، لسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر . جعلت بعضه على بعض     :  نضدتُ المتاع أنضده نَضداً      

 ).نضد( ة ماد

هو أجود الخشب لآلنية ألنه يعمل منـه مـا رقَّ مـن األقـداح واتسـع ومـا غلـظ وال         :  النُّضار   

 ).  نضر( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .يحتمله من الخشب غيره

 ). عسجد( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الذهب :  العسجد 

 ربزر( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .، وجمعه أبزار ،وأبازير التَّابل :  الِبز.( 

ابـن  : ينظـر . إناء صغير يؤكل فيـه الشـيء القليـل مـن األدم ، وهـي فارسـية                  :  السكُرُّجة   

 ) .سكرج( ، مادة العرب لسانمنظور، 

ابـن  : ينظـر  . قـارورة  ِصـمام ال :هو الوعاء الذي يكـون فيـه النَّفقـة ، والِعفَـاص          :  الِعفَاص   

 ).عفص( ، مادة العرب لسانمنظور، 

ابـن منظـور،    : ينظـر . الخمرة التي فيها مزازة ، وهو طعم بين الحـالوة والحموضـة             :  المزة   

 ).مزز( ، مادة العرب لسان
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ــا -90 الِكم ــع ضوج ــا)1(و ــا    والرقَاقَ ــا ِنطَاقَ لَهوح ــتدار ــى اس تَّ ح)2(

91- ــاء ــاِعوج ــروِب  بالفُقَّ ــزا والمشْ ــي الِكي ــم ف ه نِ )3( ــالوثُوِب )4(ي  ب

92-  ــكوبسفــي إناِئــِه م ومنْــهوبـــبصـــٍب مذَه ِمـــن كأنَّـــه

ــاِم  -93 الج ــلء ــواء ِم ــوا الحلْ بــامِ كَِموقَر ــمِس بالتَّم ــرِص الشّ ــِل قُ ثْ

ــطْ  -94 وقَس وريــر س نزو ــي ــطْ   فقــام ِل ســِد انب ــه قَ ــن أحببتُ م ألن

ــْل  -95 ــم َأكَ ــده ثُ ي ــدي ــد عن ـــْلومـــوِب القُبنْهتَنَقَّلْنَـــا ِبم ثُـــم

96- ــب أص ــم ــا فَك ــا أردنَ ــه م ــا   نَا ِمنْ ــذا ِزدنَ ــد ه ــاء بع ــو نَشَ !ولَ

ــا أدرى   ثُــم أدمنَــا حمــدنَا والشُّــكْرا  -97 ــاد علين ــا ج ــو بم هو

ــ -98 ــا الطَّس ــم أتَانَ تُُ ــوُل )5(ث ــ والغَس ــولُ كأنَّــ ــٍر مجبــ ه بعنبــ

ــولُ  ثُــم تَــاله الطِّيــب والِمنْــديُل  -99 سالر ــه ــا حب ــذَا م بــا ح ي

100-  ــلطان َل الســز ــا نَ ــى إذا م )6(حتَّ  ــاء ــتغَل الغوغ ــانواش والِغلْم 

101- مــي ــي الِخ ــتَكنّاً ف ســلٌّ م ــام كُ ــم    ون ــاب الظُّلَ ــاقَ جلب ــر اآلف ونَكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
الخبز المستدير السميك ، خبز بطحين القمـح ، وطحـين الحمـص ، واحدتـه كُماجـة ،                      :  الكُماج   

،   الضـناوي   : ينظـر   . أي الخبـز اللذيـذ      " فشـكنامج   " مـأخوذة مـن     " كنـانج   " من الفارسية   

  . 400  ،لمعجم المفصلسعدي ، 

 ).رقق( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الخبز المنبسط الرقيق :  الرُّقاق 

لسـان  ابـن منظـور،     : ينظـر  . شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه مـن الزبـد           : الفُقَّاع  

 فقع( ، مادة العرب

  أي شـرب " كـاز  " واشـتق منـه   . ة وبلبـل ، يشـرب منـه    إناء من فخار ، لـه عـرو    : كوز  

وقيـل هـي    " كـوزو " أو مـن السـريانية      " كـوزة   :" من الفارسية  . ستقى ا أي"اكتاز" و بالكوز ، 

 .406  ،المعجم المفصل الضناوي، سعدي ،: ينظر .عربية صحيحة

طست ( ، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر .ر ، ُأنثى وقد تُذَكَّر ية الصُّفمن آن: لطَّستُ 

).غوغ( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر السفلة من الناس والمتسرعين إلى الش: الغوغاء 
 

)1(

)2(
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 )1( 102-  ســي ــب والِقسـ ــن الراِهـ وانشقَّ عـن موتـاهم النَّـاووس      وأِمـ

ــِد -103 ــِة الِقنْ عــي الِبي ــدوا ف ورجعـــوا الِمزمـــار واِإلنجـــياليال وأوق

ــاِن  -104 ــَل بالقُربـ ــوا الهيكـ وصـــفَّفُوا الشُّـــموع والقَنَـــاني وزينُـ

ــِق  -105 ــهباء فــي اِإلبري وا الصــكَب كـــالعقيِقوس أو حمـــراء صـــفراء

106- ـِب وصها فـي الكـأس مثـَل اللَّهِب بةً مثــَل شــريط الــذَّهمتــدم

ــ -107 ــا مقَرطَ قٌســعى به ــر)2(ي ِبه الغَزاِل الِخشْ  مزنَّ ِف)3(   أحور أحوى)4(ش

ِــن ِفتْيــٍة دامــوا علــى اإلنِْجيــِل  -108

)5(

ي ِبِهم لـو أنَّهـم ِمـن ِجيلـي         من لِ م

109-  ــذَار ــه ِعـ ــهم دب لَـ ــذَار وبعضـ ــده اعتِِـ ــن صـ ــه ِمـ كأنَّـ

110-  ــاِفر ــزاُل النَّـ ــيِهم ذاك الغَـ ــاِفر  وفـ ــو الظّ هــالِح و ــةُ الِم خَِليفَ

ــدا ِمنــه ال -111 ــا ب لم ــاِفر الس ــباح صـــُل فقيـــَل الكـــاِفرالَّلي ـــتَّرتس

ــبح  أو ِبنْــتُ ِقســيٍس عليهــا ِمســ -112 ــه الص ــَل في أقْب ــد ــِل ق الَّلي ك)6(ح

ــرفْ  -113 ــه دالٌل وتَـ ــٍم فيـ ــديِبِمعصـ ــن مــاِء خَ ــه ِم ــرفْكأنَّ ها اغتَ

114- ــي ــاِء الِع الظّب ــن ــةٌ ِم ِناتن قَــد نَاصــبتْ ِبــِدينها ِلــِديِني    )7(ف

 ـــــــــــــــــــــــــــ
).نوس( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .مقابر النصارى : الناووس 

).قرطق( ، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر .األبيض : لقُرطَقُ 

).زنر( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .الطويل عظيم الجسم : المزنَّر 

 .هـو ِخشـفٌ أول مـا يولـد ، والجمـع ِخشْـفَةٌ             : الظبي بعد أن يكون ِجداية ، وقيـل         : الِخشف  

).خشف( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

ابـن منظـور،    : ينظـر .  رجل أحوى وامرأة حـواء وقـد حِويـتْ          : ة الشفة ، يقال   سمر:  الحوة   

 ). حوا( ، مادة العرب لسان

 : أمسـاح ، والكثيـر      : الِبالس ، والِمسـح ، الكسـاء مـن الشـعر ، والجمـع القليـل                 : الِمسح  

مسح( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .مسوح 

نلِعي :عي  نيلسـان العـرب   ابـن منظـور،     : ينظـر .عظم سواد العين وسـعتها       : ن ، والع ،

).عين(مادة 
 

)1(  
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ــنِْعها  -115 ِع صــِدي ــي ب ــوُل ف ــاذا أق والبدر في الظَّلْمـاِء حشُـو ِدرِعهـا؟       م

116-  احــر ــه ال ــب دب في ِطير ــن غُصــن ــاح  وِم ــدوِدها التُّفَّ ــى خُ  جنَ

ــاِفِر  -117 ــِلٍم وكـ ــلِّ مسـ ــةُ كـ وِفتْنَــــةٌ فــــي أوٍل وآِخــــِرآفَـ

ــرِ يا ما جرى منهـا ويـا مـا يجـِري -118 جــاً وه ــن بكَ ــا ِم ــا وِمنْه ! ِمنَّ

119- ــونيــا ع ــدتْ عنَّ ــذْ ه ــاِس فَم !ثُــرتُ بــِه فــي غَفْلَــِة الحــراِس النّ

سُم حتّى نَروح في الغَلَـ:وقُلْتُ -120 !في خُلْسةٍِ، فَأطْيب العـيِش الخُلَـس       )1(ق

ــا  -121 فْتَحي أن ــه ــد آن لَ ــدير قَ ُأغِْلـقَ عمـداً ِمـن ضـحى       وكان قَد   فال

ــِل  -122 ــتِْر اللّي ــتَ ِس ــه تح ــا، ِإلي ــاًقُمنَ اِزعِل)2(نَويــه ــى س ــي عل  نَرِم

قـــد عـــال هيكَلَـــه الِقنْـــِديُل  -123

)3(

ــلُ  و ــِه إكِْليــ ــه ِلرأِســ كأنَّــ

ــديِر ل -124 ــي ال ــم ف ــِديقُ وثَ ــا ص ــقُ  ن ِفيــكِْر ال ي ــي الس ــك ف منْهِم

ــا  -125 ــد كَانَـ ــِه قَـ ــه ِلخَوِفـ مــا شَــِرب الصــهباء حتّــى اآلنَــالكنَّـ

126-  ـــهمـــا نَطْلُب جميـــع هوِعنـــد   وصــوتُ أوتــاٍر لَــهــهتُطِْرب

ــالفَ -127 ــبطَّن السـ ــو إذا تَـ ههـ لـــم تســـتِطع مليحـــةٌ ِخالفَـــه )4(و

128-  ــه ــلَّ راِهبـ ــرفَ كُـ ــه عـ ــه  ألنَّـ ــاةَ ذَاِهبـ ــِرِه أن الحيـ ِبمكْـ

ــُل  -129 يحص ــه ــد ِمنْ ــا تري ــلُّ م ــتَعِجلُ وك ساً يــاِرع ســى م ــقَ المنَ وفْ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 غلس( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .خر الليل ظالم آ: لغَلَس.(

لسـان  ابـن منظـور،   : ينظـر   .جمع نازعة ، من النَّـزع ، وهـو الطعـن والفسـاد          : النَّوازع  

.)نزع( ، مادة العرب

سهل( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .كوكب ال يرى بخراسان ويرى بالعراق : سهيل 

ابـن  : ينظـر . أخلصـها وأفضـلها     : أول كل شيء عِصـر، والسُّـالفة مـن الخمـر            :  السُّالفة   

 ).سلف( ، مادة العرب لسانمنظور، 

 

 ا )1(

)2( 

 

)3( .(  

)4(
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130-  نِّيــو ــب وال تُ ــم وِط ــانْهض وقُ !واقْتُْل بما ِشـْئتَ ِسـوى التَّجنِّـي         ف

ــذَاال -131 ِع العدو ــض ــا انْه ــم ِبنَ ــالَى   ! فَقُ ــذا كُس ــود هك ذا القُع ــم !كَ

ــا  -132 ــحةَ والفَراغَـ ــنََم الصـ ونَشْــرب العمــر لَنَــا مــا انْســاغَاِلنَغْـ

ــزْل -133 ــى نَ ــِه  حتَّ ــِه ب ــم أزْل ب ) 1(ولَ !ِصدتُ الغَزاَل بالغَزْل    !ِلي  شَاباشُ

134-  ــالم ــي الغُ ــاع ِل ــه فانْطَ ــالم  خَدعتُ والس ــان ــد ك ــا قَ ــان م !وك

ِفِبــتُّ مســروراً بــذاك الخَشْــ -135  مـا وصـفْتُ ِمنْـه المخِْفـي        وفوقَ)2(و

حلْـــو الكَـــالِم فَِكـــه خَِفيـــفُ وكـــان ِلـــي غُلَـــيم ظَِريـــفُ  -136

137-  ـــونجم مـــا يقولُـــه جميـــعوال يكـــون ِمثْلَـــه مـــا كـــان

138- جــر ح ــن ــِه ِم ــيس علي ــه لَ لَنَــا ِبــِه الفــاُل وقَــد ســمي فَــرج حديثُ

139- ــه ــتُ لَ ــِدم :قل ــن نَ ِمم ــأنَِّني ــم ك ــا أن طَِع ــِي لَم الظَّب ــِل ذاك ألج

140- كـمتَ هـذا ذا السمأطْع ِلم كحيلَ: فَقَــاَل!و لــواله ــكسانْم ــا كــانم!

ــتَرِخيجعلْتُــــه ِلصــــيِدِه كــــالفَخِّ  -141 ــِل ذا أبصـــرتُه مسـ ألجـ

142-  مــي ــتَ القَ ــبالِد أنْ ــاِطر ال ــا ش ــهم  ي األس ــتطيع ــا ال تس ــتَ م !فَعلْ

ــِرم الســحِر ال شَــك قَــد أتْقَنْــتَ ِعلْــ -143 حالب ــد عب ــر الب دــي تَ صــد وِص

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

مـن الفارسـية    . كلمة تحسين أصلها شادباش ، وهي ما ينثر علـى رأس العرسـان والمطـربين                

لتـونجي ،     ا:  ينظـر  لـيكن سـعيداً     " ، لـيكن ، فهـي تعنـي         " بـاش   " أي سعيد ، و   شاد  " 

               المعجـــم الضـــناوي ، ســـعدي ،  ، 360المفصـــل فـــي األدب ، المعجـــم محمـــد ، 

297 ، المفصل

 ).خشف( ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر .المرُّ السريع :  الخَشْفُ 

 

)1( 

" . 

 .    

)2(

 309



 
 
 
 
 

 :ـارســـــــالفهـ       * 
 .فهرس اآليات القرآنية -
 .فهرس األعالم -
 .ماكنفهرس األ -
 .فهرس الحيوان والطيور -
 .فهرس األشعار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 310



 فهرس اآليات القرآنية

 

 

 السورة رقمها اآلية 
صفحة 

 البحث

1. 
 والشفع * وليال عشر*والفجر " 

 " والليل إذا يسر *والوتر
 140 الفجر   4 - 1

2. 
  لواحة  *ال تبقي وال تذر" 

  " للبشر
 140 المدثر 29 - 28

3. 
 الناس سكارى وما هم وترى" 

 "بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد 
 140 الحج 2

4. 
انطلقوا إلى ظل ذي ثالث " 

ال ظليل وال يغني من  *شعب

 "اللهب 

 141 المرسالت 31 - 30
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 فهرس األعالم

 

 رقم الصفحة االسم  

 192 آدم عليه السالم  .1

 222 )الفاطمي ( اآلمر   .2

 259 )الرسول صلى اهللا عليه وسلم أم ( آمنة   .3

 264 األخطل  .4

 290 ابن إدريس  .5

 261 إسحق  .6

 221 )المهدي(إسماعيل   .7

 227 )الدؤلي ( أبو األسود   .8

 293 األمير الجان الدوادار  .9

 221 )محمد ( الباقر   .10

 264 )خداش بن بشر ( البعيث   .11

 253 ابن بقي  .12

 215 أبو بكر الصديق  .13

 187 تاج الدين اليماني  .14

15.  
 )تقي الدِّين ( ابن تيمية 

215، 216، 217      ، 219 

،220 

 256 ، 197 جبريل عليه السالم  .16

 221 جعفر الصادق  .17

 290 ،288 ، 287 )القزويني الدلفي ( جالل الدين   .18

 227 )الطائي ( حاتم   .19

 277 الحافظ السلفي  .20

 228 )  العبيدي ( الحافظ   .21

 252 حدق  .22
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 200 ، 187 )فيانأبو س(ابن حرب   .23

 253 الحكم  .24

25.  

 )أثير الدين ( أبو حيان النفري 

235، 237، 238      ، 240 

،262،  263          ، 

264،265، 266 

 298 ، 200 ، 188 )إبراهيم عليه السالم ( الخليل   .26

 197 ذات الخيمتين  .27

 228 )عائشة رضي اهللا عنها ( ذات النطاق   .28

 223 الراشد  .29

 206 الرشيد  .30

 291 رستن  .31

 228 )عبد اهللا  ( ابن الزبير   .32

 198 الزرقاء  .33

 261 زلزل  .34

 296 زهرة  .35

 245 ابن زيدون  .36

 278 سراقة بن مالك  .37

 248 سعيد  .38

 245 سليمى  .39

  241سيبويه  .40

 241 سيرف  .41

 246 سيف الدين قجليس الناصري  .42

 244 )أبو حفص عمر ( الصفدي   .43

44.  

)خليل بن أيبك ( الصفدي

188 ، 189 ، 204 ، 205 ، 

211 ، 214 ، 229    ، 252 

،253، 267 
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 222 )الفاطمي ( الظاِفر   .45

  223 ، 222 )العباسي ( الظاهر   .46

 222 )الفاطمي ( الظاهر   .47

 222 )الفاطمي ( العاضد   .48

 223 أبو العباس أحمد الرضا  .49

 205 عبد الحميد الكاتب  .50

 221 )الفاطمي( عبيد اهللا   .51

 221 )يالمهد(عبيد اهللا   .52

 282 عثمان بن عفان  .53

 242 عدي بن كعب  .54

 273 عروة  .55

 222 )الفاطمي ( العزيز   .56

 227 علي بن أبي طالب  .57

 226 علي القحفازي  .58

 288 ، 228 ،215 )الفاروق ( عمر بن الخطاب    .59

60.  

 )أحمد بن يحيى بن فضل اهللا ( العمري 

193 ، 199 ، 200 ، 201 ، 

204 ، 207 ، 209 ، 211 ، 

224 ،229 ، 235 ، 247 ، 

252، 258 ، 272 ، 274 ، 

282 ، 285 ، 293 ، 296 ، 
299 

 218 غازان  .61

 222 )الفاطمي ( الفاِئز   .62

 227 )ابن نُباته ( الفارقي   .63

 302 الفتح بن خاقان  .64

 218 فرعون  .65
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 221 )محمد الفاطمي ( القائم   .66

 236 القارظ العنزي  .67

 275 ، 274 القاسم البرزالي  .68

 228 ، 205  الفاضل عبد الرحيم البيسانيالقاضي  .69

 267 قباذ  .70

 288 قيصر  .71

 267 كسرى  .72

 241 الكندي  .73

 264 )ابن ربيعة ( لبيد   .74

 258 ليلى  .75

 281 ماني الموسوس  .76

 محمد   .77

)أحمد ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم ( 

195 ، 196 ، 197 ، 256 ، 

259 ، 293  

 208 ، 207 )أبو الفتح ( محمد السبكي   .78

 222 )الفاطمي ( المستعلي   .79

  223)العباسي ( المستكفي   .80

  223)العباسي ( المستنصر   .81

 222 )الفاطمي ( المستنصر  .82

 221 )الفاطمي ( المِعز   .83

 221 )إسماعيل ( المنصور   .84

 299 ، 213 الملك المنصور قالوون  .85

 257 ، 218 موسى عليه السالم  .86

 222 الناصر لدين اهللا  .87

 223 ) إبراهيم (الواثق   .88

 209 ، 193 ابن الوردي  .89

 217 يوسف عليه السالم  .90
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 فهرس األماكن
 

 رقم الصفحة  المكان  

 261 ، 225 ، 211 األبلق الفرد  .1

 238 أرض الجزيرة  .2

 225 أريحا  .3

 238 أهواز  .4

 297 بدر  .5

 218 تل راهط  .6

 258 تهامة  .7

 282 ثهالن  .8

 289 جلّق  .9

 238 جيان  .10

 275 ، 274 الحجاز  .11

 276 حزوى  .12

 275 الحطيم  .13

14.  لَب193 ح 

 253 ، 247 ، 200 حماة  .15

 213 ِحمص  .16

 244 ، 243 حنين  .17

 276 خُلَيص  .18

 282 الخندق  .19

 245 ، 226 دارين  .20

21.  و196 الد 

 299 ، 225 ، 198 الدير األبيض  .22

 293 ، 211 ، 193 ، 189 دمشق  .23
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 229 دير بلودان  .24

 285 دير الخَمان  .25

 243 دير الدواكيس  .26

 225 دير السيق  .27

 261 دير صيد نايا  .28

 285 دير عزة  .29

 195 سلْع  .30

  289 ، 275 ، 213 ، 204 الشام  .31

 230 شعب رضوى  .32

 241 شيراز  .33

 226 الطَّور  .34

 253 ، 247 العاصي  .35

 196 العذيب  .36

 276 عسفان  .37

 203 ، 195 العقيق  .38

 225 الغور  .39

 274 ، 189 القاهرة  .40

 257 ، 245 القدس  .41

 277 القويق  .42

 262 ، 256 كاظمة  .43

 252 ، 188 الكثيب  .44

 300 مالَقَة  .45

 191 المدينة المنورة  .46

 257 المسجد األقصى  .47

 مصر  .48
201 ، 221 ، 223 ، 234      ، 

238، 274 ، 290 ، 293 ، 295 
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 209 معرة النُّعمان  .49

  275 ، 242 ، 200 ، 199 ، 187 مكة  .50

 238 المنَكَّب  .51

  278 ، 206 نجد  .52

 294 نعمان اَألراك  .53

 300 ، 261 ، 249 ، 202 النيل  .54

  224 ، 207 الهند  .55

 250 ، 249 هو اِزن  .56

 238 وادي آش  .57

 203 وجرة  .58

 274 ، 234 وسيم  .59

 191 يثرب  .60
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 فهرس الحيوان والطيور

 

 رقم الصفحة اسم الحيوان الرقم

 298 ، 261 ، 232 ، 225،  211 األبلق  .1

 ، 273 ، 272 ، 231 ، 202 ، 194 األدهم  .2
298 

 297 ، 197 ، 192 اُألسد  .3

  248 ، 231 األشهب  .4

 292 ، 231 األغر  .5

 273 األفاعي  .6

 256 البراق  .7

 237 ِ ِبضي  .8

 250 البغلة  .9

 220 البقرة  .10

 301 الجؤذُر  .11

 304 الجلَّة  .12

 233 ، 232 الحجر  .13

 301 الحلبة  .14

 278 ،250 ،247 ،203 ،187 الحمامة  .15

 301 ،283 الحيتان  .16

 301 ،273 الحيات  .17

 237 خَرز  .18

 307 الخشف  .19

20.  
 الخيل

187، 200، 211، 217، 230 ، 232 

،239، 250، 274، 296 ، 299، 301 

 300 الدجاج  .21
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 232 الديزج  .22

 300 الديك  .23

 195 الربائب  .24

 287 ،246 ،190 الرشأ  .25

 193 زرافات  .26

 304 السِّلَّور  .27

 309 ،305 ،304 ،301 ،299 السمك  .28

 197 الشاة  .29

 304 الشَّبوط  .30

 224 الشحرور  .31

 270 ،262 الصقر  .32

 301 الصِّل  .33

 237 الضأن  .34

 273 طائر القطن والشحم  .35

 245 الطاوس  .36

37.  
 الِظباء

195، 203، 266، 285         ، 

291، 307، 309 

 280 العقاب  .38

 187 العقبان  .39

 278 نكبوتالع  .40

 243 العيس  .41

 ، 307 ،  302 ،271 ،270 ،229 الغزال  .42
309     

 304 ،213 الفرخ  .43

 243 الفرس  .44

 295 ،192 الفيل  .45
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 204 كالب  .46

 231 الكميت  .47

 264 الليث  .48

 237 ،197 الماعز  .49

 304 المسلوخ  .50

 304 المسموط  .51

 243 ،201 الناموس  .52

 195 النجائب  .53

 258 ،251 النحل  .54

 283 ،237 ،225 ،188 النسر  .55

 273 ،271 ،251 ،247 النَّمل  .56

 197 نوق  .57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321



 فهرس األشعار

 عدد األبيات  البحر مجراها  القافية  الرقم 

 6 الكامل خفض أفيائها  .1

 7 الكامل خفض  سماِء  .2

 4 الكامل وقف أنباؤه  .3

 2 البسيط خفض الذهِب  .4

 2 البسيط  خفض كواكبه  .5

 2  الخفيف خفض  لجب  .6

 17 الطويل خفض لبي  .7

 4 الكامل خفض لمحبه  .8

 27 الكامل خفض المذهب   .9

 2مجزوء  خفض لنابه  .10

 2 المديد  خفض طلب  .11

 2 البسيط  رفع  حبب  .12

 1 البسيط رفع فيكتئب  .13

 4 الكامل رفع شهب   .14

 4 الطويل  نصب صبا  .15

 12مجزوء  وقف ذاهب  .16

 51مجزوء  وقف الحبايب  .17

 7 المتقارب وقف ينتهب  .18

 6 الوافر وقف أكذب   .19

 7 الكامل  خفض جناتها  .20

 4 الطويل  رفع استضفته  .21

 2 الكامل رفع يبهت  .22
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 7 الكامل رفع يثبت  .23

 2مجزوء  وقف الحرج  .24

 2 الوافر رفع نضوج  .25

 13مجزوء  خفض الرياح   .26

 4 الطويل  رفع مزيح  .27

 4 الرمل نصب صحا  .28

 2 الطويل نصب األضحى   .29

 3 السريع  وقف راح  .30

 15 البسيط خفض يدي  .31

 8 الخفيف خفض مزيد  .32

 26 الرجز خفض نجد  .33

 17 السريع  خفض وحده  .34

 2 الطويل  خفض رقادي   .35

 2 الوافر خفض مجد  .36

 12 الرجز رفع يحدو  .37
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 المخطوطةقائمة المصادر 
   ) . هـ 779 –ت ( ن  ، الحسن بن عمر بن الحس ابن حبيب-

ــراك  • ــة األت ــي دول ــالك ف ــي  درة األس ــروفيلم ف ــى ميك ــورة عل  ، مص

   .676مكتبة الجامعة األردنية ، رقم  

    

 ) . هـ 794 -ت( الزركشي ، بدر الدين أبو الحسن محمد بن بهادر بن عبداهللا -

 ، مصورة على ميكروفيلم في مكتبـة        عقد الجمان المسمى تاريخ ذيل ابن خلكان       •

  . 1116الجامعة األردنية ، رقم  

 

 ) .  هـ 1002ت ـ (  الشافعي ، شرف الدين موسى بن أيوب -

 . أدب 7814 ، مخطوط في مكتبة األسد الوطنية بدمشق ، رقم التذكرة األيوبية •

 ، الروض العاطر فيما تيسر من أخبار أهل القرن السابع إلى ختام القرن العاشـر    •

  . 9886طنية ، رقم مخطوط في مكتبة برلين الو

 

 ) . هـ 764 –ت (  الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك -

  .3861 ، مخطوط في مكتبة تشتر بيتي بإيرلندا ، رقم التذكرة •

  .389، مخطوط بفيينا بالنمسا ، رقم ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء  •

  

 ). هـ 749 -ت(  العمري ، أحمد بن يحيى بن فضل اهللا -

  .4238، مصورة على ميكروفيلم في مكتبة الجامعة األردنية،رقم للوازماآلداب وا •

ــريف  • ــطلح الش ــف بالمص ــرف التعري ــتر  ع ــة تش ــي مكتب ــوط ف ، مخط

 ، دبلــــن بإيرلنــــدا ،             1/497بيتــــي، فهــــرس المخطوطــــات 

   .3849/ 9رقم 

 / ، مخطوط في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ،رقـم ز          مختصر قالئد العقيان   •

9435.  

 

 ) . هـ 653 –ت ( القوصي، شهاب الدين أبو حامد إسماعيل بن حميد بن عبد الرحمن -

 ، مخطوط   مدح الثغور البواسم لتاج المجامع والمعاجم وسراج األعارب واألعاجم         •

    . 3346مكتبة دبلن بإيرلندا ، رقم  في 
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 ) .  هـ 859 -ت( النواجي ، شمس الدين محمد بن حسن بن علي -

  .8400، مخطوط في المكتبة الوطنية ببرلين ، رقم لتذكرة ا •

 ، مصورة على ميكروفيلم في مكتبة       مراتع الغزالن في وصف الحسان من الغلمان       •

  .688الجامعة األردنية ، رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع

 
  .القرآن الكريم -

 

 ). هـ 850 –ت ( فتح  األبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد ال-

محمــد مهنــا ، مكتبــة :  ، تحقيــق المســتطرف فــي كــل فــن مســتظرف •

 ) .ت.د( ، المنصورة ، ) ط.د(اإليمان ، 

 

 ) . هـ 637 –ت (  ابن األثير ، ضياء الدين الجزري -

ــاعر    • ــب والش ــي أدب الكات ــائر ف ــل الس ــرية ،  المث ــة العص ، المكتب

 . م 1995، بيروت ، )ط.د(
 

 

 ) . هـ 630 –ت ( عز الدين علي بن أبي المكارم ، ر  ابن األثي-   

ط ، دار المعرفــة ،خليــل مــأمون شــيحا : تحقيــق ، الكامــل فــي التــاريخ  •

 . م 2002، بيروت  ، 1

  

 ) . هـ 887 –ت ( األزهري ، محمد بن عبد اهللا -

زينـــب القوصـــي ، دار الكتـــب :  ، تحقيـــق مســـتوفى الـــدواوين •

 . م 2003لقاهرة ، ، ا) ط.د(والوثائق القومية ، 
 

 ) .  هـ668 -ت( ابن أبي أصيبعة ، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي -

 . م 1956، بيروت ، ) ط.د(، ) ن.د( ،عيون األنباء في طبقات األطباء •
 

 ) .هـ 7 –ت ( األعشى ، ميمون بن قيس -

ــديوان • ــرحه ال ــل ، ط  :  ، ش ــات ، دار الجي ــكري فرح ــف ش  ، 1يوس

 . م 1992 ، بيروت
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 ) .هـ. ق80 -ت(  الحارث الكندي ن امرؤ القيس بن حجر ب-

ــديو • ــق ان ال ــة ،   :  ، تحقي ــب العلمي ــافي ، دار الكت ــد الش ــطفى عب مص

 . م 2004، بيروت ، 5ط

 

 .  أمين ، أحمد -

، القـــاهرة ، ) ط.د( ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ، النقـــد األدبـــي •

 . م 1963

 

 . أمين ، بكري شيخ -

ــاني   مطال • ــوكي والعثم ــعر الممل ــي الش ــات ف ــروق ،طع  ، 1 ، دار الش

 . م 1972مصر، 

 

 . أمين ، فوزي محمد -

ــوكي األول • ــر المملـ ــة ،أدب العصـ ــكندرية، ) ط.د( ، دار المعرفـ ، اإلسـ

 . م1993

  

 . أنيس ، إبراهيم -

ــعر،  • ــيقا الش ــرية موس ــو المص ــة األنجل ــاهرة ، 3، طمكتب .م1965 ، الق

  

 ) . هـ 930 –ت (  أحمد الحنفي  ابن إياس ، محمد بن-

ــدهور   • ــائع ال ــي وق ــور ف ــدائع الزه ــق ب ــطفى ، :  ، تحقي ــد مص محم

 .  م1982 ، القاهرة ، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

محمــد زيــنهم ، مكتبــة :  ، تحقيــق نزهــة األمــم فــي العجائــب والحكــم •

 .  م1995 ، القاهرة ، 1مدبولي ، ط

  

 .  األيوبي ، ياسين -

ــاق  • ــوكي آف ــر الممل ــي العص ــي ف ــعر العرب ــرس، الش ــروس ب ، دار ج

 . م 1995، طرابلس ، 1ط
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 .   باشا ، عمر موسى -

ــة • ــدول المتتابعـ ــديث ، طأدب الـ ــر الحـ ــروت ، 1 ، دار الفكـ  ، بيـ

 . م 1967

ــك  • ــوبيين والممالي ــزنكيين واألي ــام عصــور ال ــالد الش ــي ب  ، دار األدب ف

 . م1989 ، بيروت ، 1الفكر المعاصر ، ط

ــار • ــي ت ــوكي –يخ األدب العرب ــر الممل ــر ،   العص ــر المعاص  ، دار الفك

 .  م 1989 ، بيروت ، 1ط

ــري   • ــة المص ــن نبات ــرق –اب ــعراء المش ــر ش ــارف ،  أمي  ، دار المع

 . م1972، القاهرة ، 2ط

 

 ) .  هـ 284 –ت ( البحتري ، الوليد بن عبيد -

ــديوان • ــق ال ــارف،  :  ، تحقي ــيرفي ، دار المع ــل الص ــن كام ، ) ط.د(حس

 . م1963القاهرة ، 

 

 ) . هـ 894ت ـ (  البدري ، أبو البقاء عبد اهللا بن محمد البدري -

 . م 1980 ، بيروت،1 ، دار الرائد العربي ، طنزهة األنام في محاسن الشام •

 

 .  بدوي ، محمد مصطفى -

  .  م1958، القاهرة ، ) ط.د( ، دار المعارف ، كولردج •

 

 .  بروكلمان ، كارل -

ــاريخ األ • ــيت ــة دب العرب ــة  :  ، ترجم ــازي ، الهيئ ــي حج ــود فهم محم

 .  م1995، )م.د(، ) ط.د(المصرية العامة للكتاب ،

 

 . البغدادي ، إسماعيل باشا -

ــنفين     • ــار المص ــؤلفين وآث ــماء الم ــارفين بأس ــة الع ــة هدي  ، المطبع

 .  م1955، اسطنبول ، ) ط.د(البهية،
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 ) .هـ487 -ت ( العزيز بن محمد  البكري ، أبو عبيد اهللا عبد اهللا بن عبد -

ــك • ــالك والممال ــق المس ــة ،  :  ، تحقي ــب العلمي ــة ، دار الكت ــال طلب جم

 . م2003، بيروت 1ط

 

 .  بكار ، يوسف حسين -

ــري     • ــاني الهج ــرن الث ــي الق ــزل ف ــات الغ ــارف ، اتجاه  ، دار المع

 . م1971، مصر ، )ط.د(

 

 . بيومي ، السباعي -

ــعر الع  • ــي الش ــوره ف ــة وتط ــيوصــف الطبيع ــة ، رب ــة األميري  ، المطبع

 .   م1957القاهرة ، ) ط.د(

 

 . التطاوي ، عبد اهللا -

ــد  • ــن الولي ــلم ب ــي شــعر مس ــة ف ــر ، الصــورة الفني ــة للنش  ، دار الثقاف

 .  م1997، القاهرة ، ) ط.د(

 

 .  التونجي ، محمد -

ــي األدب  • ــل ف ــم المفص ــة ، ط المعج ــب العلمي ــروت ، 2 ، دار الكت ، بي

 . م 1999

 ) . هـ 874-ت(ي بردي ، أبو المحاسن جمال الدين يوسف األتابكي  ابن تغر-

ــدليل الشــافي علــى المنهــل الصــافي • فهــيم شــلتوت ، دار :  ، تحقيــق ال

 .  م 1998 ، القاهرة ، 2الكتب المصرية ، ط

ــوافي  • ــد ال ــتوفى بع ــافي والمس ــل الص ــق المنه ــد :  ، تحقي ــد محم محم

 .  م1984 ، القاهرة ، )ط.د(أمين،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

:  ، قـدم لـه وعلـق عليـه           النجوم الزاهـرة فـي تـاريخ مصـر والقـاهرة           •

ــة ، ط   ــب العلمي ــدين ، دار الكت ــمس ال ــين ش ــد حس ــروت ، 1محم  ، بي

 . م 1992
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 ) . هـ 255 –ت ( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر -

ــين • ــان والتبي ــق البي ــة  :  ، تحقي ــارون ، مطبع ــد ه ــالم محم ــد الس عب

 ) .ت.د( ، القاهرة ، 3نجي ، طالخا

 

 ) .  هـ816 –ت ( الجرجاني ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشريف الحنفي -

 .م 1998 ، بيروت ، 1 ، دار الفكر ، طالتعريفات •

 

 ) . هـ 337 –ت (  ابن جعفر ، أبو الفرج قدامة -

ــعر • ــد الش ــق نق ــب   :  ، تحقي ــاجي ، دار الكت ــنعم خف ــد الم ــد عب محم

 ).ت.د(، بيروت ، ) ط.د(العلمية،

 

 .  الجندي ، درويش -

ــي  • ــي األدب العرب ــة ف ــر ،  الرمزي ــة مص ــاهرة، ) ط.د( ، دار نهض ، الق

 .  م 1972

 

 .  أبو جهجه ، خليل ذياب -

 ، دار الفكــر،  الحداثــة الشــعرية العربيــة بــين اإلبــداع والتنظيــر والنقــد •

 .  م 1995 ، بيروت ، 1ط

 

 ) . هـ 779 –ت (ن الحسن  ابن حبيب ، الحسن بن عمر ب-

محمـد محمـد أمـين،      :  ، تحقيـق     تذكرة النبيه فـي أيـام المنصـور وبنيـه          •

 . م1986، القاهرة ، ) ط.د(دار الكتب ،

 

 .  حجة ، شوكت رمضان -

ــارس     • ــة ف ــة إيلخاني ــى ودول ــك األول ــة الممالي ــين دول ــات ب  ، العالق

 .    م 2005، إربد ، ) ط.د(مؤسسة حمادة ، 

 

 ) . هـ 837 -ت( لي بن عبد اهللا الحموي  ابن حجة ، ع-

ــة األرب • ــة األدب وغاي ــق خزان ــادر ،  :  ، تحقي ــاب ، دار ص ــب دي كوك

 .  م 2001 ، بيروت ، 1ط
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 ).  هـ852 –ت ( ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقالني -    

 ،  1 ط،دار المعرفة ، خليل مأمون شيحا : تحقيق  ، اإلصابة في تمييز الصحابة •

              . م 2004، بيروت 

عبــد :  ، ضــبطه وصــححه الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة •

 .  م1997 ، بيروت،1الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، ط

 . م 1971 ، بيروت ، 2 ، مؤسسة األعلمي ، طلسان الميزان •

 

 .   حسن ، رشدي علي -

، 1 ، مؤسســة الرســالة ، طالثــانيشــعر الطبيعــة فــي العصــر العباســي  •

 . م 1988بيروت ، 

 

 .  حسن ، علي إبراهيم -

ــة • ــك البحري ــاريخ الممالي ــة النهضــة المصــرية ، دراســات فــي ت  ، مكتب

 .  م 1944، القاهرة ، ) ط.د(

 

 ).  هـ832 –ت(  الحسني، محمد بن أحمد بن علي القرشي الهاشمي، أبو الطيب الفاسي-

ــاب ســير أعــال • ــى كت ــذيل عل ــبالءال المســمى تعريــف ذوي العــال  م الن

ــبال    ــن الن ــذهبي م ــذكره ال ــم ي ــن ل ــة ، ط بم ــب العلمي  ، 1، دار الكت

 .  م 2004بيروت،

 

 .  حسين ، عبد القادر -

 ) .ت.د(، مصر ، ) ط.د( ، مطبعة األمانة ، فن البالغة •

 

 .  الحسين ، قصي -

 ، المؤسســـة األدب العربـــي فـــي العصـــرين المملـــوكي والعثمـــاني •

  . 2006، طرابلس ، ) ط.د(ديثة للكتاب ، الح

 

 .  حسين ، محمد كامل -

ــة   • ــر الفاطمي ــي أدب مص ــي، ف ــر العرب . م 1950،)م.د(،)ط.د(،دار الفك
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 ) . هـ765-ت( الحسيني، أبو المحاسن الدمشقي شمس الدين محمد بن علي بن الحسن-

محمـد رشـاد عبـد      :  ، تحقيـق     الذيل علـى العبـر فـي خبـر مـن عبـر             •

 ) .ت.د(، الكويت ، ) ط.د( ، مطبعة حكومة الكويت ، المطلب

 ).ت.د(، دمشق ، ) ط.د(، منشورات القدسي ، ذيل تذكرة الحفاظ  •

 

 .  حقي ، ممدوح -

 . م 1956 ، دمشق ، 2، ط) ن.د( ، العروض الواضح •

 

 ) . هـ 750 –ت ( الحلي ، صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الطائي -

ــال • ــل الح ــاليالعاط ــرخص الغ ــق ي والم ــار ، دار :  ، تحقي ــين نص حس

 . م1990 ، بغداد ، 2الشؤون الثقافية العامة ، ط

 

 .   حمزة ، عبد اللطيف -

ــوكي      • ــوبي والممل ــرين األي ــي العص ــر ف ــي مص ــة ف ــة الفكري الحرك

 .   م1999، القاهرة ، )ط.د(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، األول

 

 ) . هـ 626 –ت (هللا  الحموي ، ياقوت بن عبد ا-

 .   م 1968، بيروت ، ) ط.د( ، دار صادر ،معجم البلدان •

 

 ) . هـ 900 -ت(  الحميري ، محمد بن عبد المنعم الصنهاجي -

ــر األقطــار • ــاس ، دار :  ، تحقيــق الــروض المعطــار فــي خب إحســان عب

 .  م1975 ، بيروت ، 3السراج ، ط

 

 ) . هـ 920 –ت (  الظاهري  الحنفي ، زين الدين عبد الباسط بن خليل-

عمــر عبــد الســالم تــدمري ، : ، تحقيــق نيــل األمــل فــي ذيــل الــدول •

 . م 2002 ، بيروت ، 1المكتبة العصرية ، ط

 

 .  الحوفي ، أحمد محمد -

ــاهلي   • ــر الج ــي العص ــزل ف ــم،الغ ــروت، )ط.د(، دار األرق . م 1961،بي
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 ) . هـ 196 –ت (  الخزاعي ، أبو الفتح محمد بن علي -

ــديوانا • ــنعه ل ــالمي ، ط  :  ، ص ــب اإلس ــوري ، المكت ــد اهللا الجب  ، 1عب

 .  م 1984بيروت ، 

 

 .  الخفاجي ، ابن سنان -

 ) . ت.د(، القاهرة ، )ط.د( ، المطبعة الرحمانية ، سر الفصاحة •

 

 ) . هـ1069 –ت (  الخفاجي ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر-

محمــد :  ، تحقيــق دخيلشــفاء الغليــل فيمــا فــي كــالم العــرب مــن الــ •

 .  م1998 ، بيروت ، 1كشاش ، دار الكتب العلمية ، ط

 

 . خفاجي ، محمد عبد المنعم -

، دار الجيـل ،     الحياة األدبيـة بعـد سـقوط بغـداد حتـى العصـر الحـديث                 •

 . م 1990 ، بيروت ، 1ط

 

 ) .  هـ 681 –ت (  ابن خلكان ، محمد بن أحمد -

إحســان عبــاس ، دار :  ، تحقيــق زمــانوفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء ال •

 ) . ت.د(، بيروت ، ) ط.د(صادر ، 

 

 ) . هـ 1068 –ت (  خليفة ، حاجي ، مصطفى بن عبد اهللا -

ــون   • ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن ــة ، كش ــة الحكوم  ، مطبع

 .  م1943، اسطنبول ، ) ط.د(

 

 .  دارين ، أوستن -

ــة األدب • ــة نظري ــدين صــبحي ، :  ، ترجم ــي ال ــي، مح ــة الطرابيش مطبع

 .  م1972، دمشق ، ) ط.د(
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 ) . هـ 827 -ت(  الدماميني ، بدر الدين -

ــزة  • ــا الرام ــى خباي ــامزة عل ــاخرة الغ ــون الف ــة ، العي ــة الخيري  ، المطبع

 ) . ت.د( ، القاهرة ، 1ط

 

 .  دهمان ، أحمد علي -

ــي  • ــد األدب ــة _ النق ــايا نظري ــات قض ــةودراس ــب تطبيقي ــة الكت  ، مديري

 . م 2003، مصر ، ) ط.د(بوعات الجامعية ،والمط
 

 .مرمرجي ،  الدومنيكي -   

ــة  • ــطين العربي ــة فلس ــافي   ، بلداني ــع الثق ــورات المجم ، )ط . د ( ، منش

 . م 1997، أبو ظبي 

 

 ) . هـ 774 –ت (  ابن رافع ، تقي الدين أبو المعالي محمد السالمي  -

ــات • ــق الوفي ــة ال:  ، تحقي ــاس ، مؤسس ــدي عب ــالة ، طصــالح مه  ، 1رس

 . م 1982بيروت ، 

 

 .  رحيم ، مقداد -

الموشــحات فــي بــالد الشــام منــذ نشــأتها حتــى نهايــة القــرن الثــاني   •

ــري  ــر الهج ــة ، ط  عش ــة العربي ــة النهض ــب ، مكتب ــالم الكت  ، 1 ، ع

 . م 1987بيروت ، 

 

 .  الرصافي ، معروف -

 . م 1956 ،  ، بغداد1، ط) ن.د( ، األدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه •

 

 ) . هـ 463 –ت ( ابن رشيق ، أبو علي الحسن القيرواني -

ــده  • ــي صــناعة الشــعر ونق ــدة ف ــق العم ــد :  ، تحقي ــد الواح ــوي عب النب

 . م 2000 ، القاهرة ، 1شعالن ، مكتبة الخانجي ،ط
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 .   رنسيمان ، ستيفن -

،  ، نقلـه إلـى العربيـة ، السـيد البـاز العرينـي              تاريخ الحـروب الصـليبية     •

 .  م1993 ، بيروت ، 3، ط)ن.د(

 

 .  الزركلي ، خير الدين -

 . م 1999 ، بيروت ، 14 ، دار العلم للماليين ، طاألعالم •

 

 ) . هـ538 –ت (  الزمخشري ، أبو القاسم محمد بن عمر -

 ، 2 ، دار الكتـــب العلميـــة ، طالمستقصـــى فـــي أمثـــال العـــرب  •

 . م 1977بيروت، 

 ) . هـ 405 –ت ( ليد أحمد بن عبد اهللا المخزومي األندلسي أبو الو،  ابن زيدون -   

 ) .ت . د ( ، بيروت ، ) ط . د ( ، دار صادر ، الديوان  •

 

 ) .   هـ911 –ت (  السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان -

ــ • ــويين والنحــبغي ــات اللغ ــي طبق ــق اةة الوعــاة ف ــي :  ، تحقي ــد أب محم

 .  م1964 ، مصر ، 1ة البابي الحلبي ، طالفضل إبراهيم ، مطبع

ــاء • ــاريخ الخلف ــق ت ــم ،  :  ، تحقي ــرين ، دار األرق ــاعي وآخ ــم الرف قاس

 ) .ت.د(، بيروت ، ) ط.د(

ــاهرة   • ــر والق ــار مص ــي أخب ــرة ف ــن المحاض ــيه حس ــع حواش :  ، وض

 .  م1997 ، بيروت ، 1خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ،ط

محمـد  :  ، تحقيـق     زيـرة الروضـة   كوكب الروضـة فـي تـاريخ النيـل وج          •

 .    م 2002 ، القاهرة ، 1الششتاوي ، دار اآلفاق العربية ، ط

 

 ) . هـ 902 –ت (  السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن -

ــاريخ   • ــن ذم الت ــالتوبيخ لم ــالن ب ــق اإلع ــال ، :  ، تحقي ــز روزنث فران

ــة  ــاني،    : ترجم ــة الع ــي ، مطبع ــد العل ــالح أحم ــداد)ط.د(ص  ، ، بغ

 . م1963

ــع   • ــرن التاس ــل الق ــع أله ــوء الالم ــاة ، الض ــة الحي ، ) ط.د( ، دار مكتب

 ) .  ت.د(بيروت ، 

 342



ــى دول اإلســالم  • ــذيل عل ــز الكــالم فــي ال ــق وجي بشــار عــواد :  ، تحقي

 .م1995 ، بيروت ،1معروف وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، ط

 

 ). هـ 771-ت(  السبكي، تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي -

ــرى  • ــافعية الكب ــات الش ــق طبق ــاحي ،  :  ، تحقي ــد الطن ــود محم محم

 .  م 1964، ) م.د( ، 1مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط

 . سليم ، محمود رزق -

ــك  • ــالطين المماليـ ــر سـ ــة اآلداب ،طعصـ . م1992،) م.د( ،2 ، مكتبـ
  

 . سالم ، محمد زغلول -

هرة ، ، القـــا)ط.د( ، دار المعـــارف ، األدب فـــي العصـــر المملـــوكي •

 .  م1972

 

 ) . هـ 665 –ت ( شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي ،  أبو شامة -

ــالحية     • ــة والص ــدولتين النوري ــار ال ــي أخب ــتين ف ــق  ، الروض : تحقي

 . م 1997، بيروت  ، 1ط ، مؤسسة الرسالة ، إبراهيم الزيبق 

 

 . الشايب ، أحمد -

 ) .ت.د( ، القاهرة ، 5 ، مكتبة النهضة المصرية ، طاألسلوب •

ــي  • ــد األدبـ ــول النقـ ــرية ، ط أصـ ــة المصـ ــة النهضـ  ، 8 ، مكتبـ

 . م 1973القاهرة،

 

 ) .هـ406 -ت( الشريف الرضي ، محمد بن الحسين -  

ــديوان • ــه  ال ــق علي ــرحه وعل ــالوي ، دار  :  ، ش ــطفى ح ــود مص محم

 . م1999 ، بيروت ، 1األرقم ،ط

 

 ) .  هـ 436ت ـ (  الشريف المرتضى ، علي بن الحسين بن موسى الكاظم -

رشيد الصفار ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ،           :  ، تحقيق    الديوان •

 .  م 1958، القاهرة ، ) ط .د( 
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 . ششن ، رمضان -

ــا   • ــات تركي ــي مكتب ــادرة ف ــة الن ــات العربي ــن المخطوط ــارات م  ، المخت

ــديم  ــي ،   : تق ــان أوغل ــدين إحس ــل ال ــتانبول ، ) ط.د(، ) ن.د(أكم ، اس

  . م1997

 

 . الشكعة ، مصطفى -

ــبح األعشـــى  • ، ) ط.د( ، دار الكتـــب ، األصـــول األدبيـــة فـــي صـ

 .  م1971بيروت،

 ، 3 ، دار العلـم للماليـين ، ط  مناهج التأليف عند العلماء العرب ـ قسـم األدب   •

 . م 1979بيروت ، 

 

 . الشناوي ، علي الغريب محمد -

، 1اب ، ط ، مكتبــة اآلدالصــورة الشــعرية عنــد األعمــى التطيلــي     •

 . م2003القاهرة ، 

 

 . الشيبي ، كامل مصطفى -

ــي  • ــعر العرب ــي الش ــدوبيت ف ــوان ال ــة ، دي ــروت،  ) ط.د( ، دار الثقاف ، بي

 . م1972

 

 . شفق ، رضا زيادة -

ــي  • ــاريخ األدب الفارس ــةت ــداوي ،  :  ، ترجم ــى هن ــد موس ، ) ن.د(محم

 . م1947 ، مصر ، 1ط

 

 ) . هـ 764- ت( الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك -

علــي أبــي زيــد وآخــرين ، :  ، تحقيــق أعيــان العصــر وأعــوان النصــر •

 .  م 1998 ، بيروت ، 1دار الفكر المعاصر ، ط

محمـد عبـد الحميـد      :  ، تحقيـق     ألحان السـواجع بـين البـادي والمراجـع         •

 . م2006 ، القاهرة ، 1سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

ــات • ــوافي بالوفي ــزءال ــاء  ، الج ــامن ، باعتن ــم ، :  الث ــد يوســف نج محم

 . م 1981 ، فيسبادن ، 2دار النشر فرانز شتاينر ، ط
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ــات • ــوافي بالوفي ــاء  ال ــرون ، باعتن ــامن والعش ــزء الث ــراهيم :  ، الج إب

 ، بــرلين ، 1شــبوح ، دار النشــر كــالوس شــفادتس فــرالغ ، ط    

 . م 2004

 

 . ضيف ، شوقي -

ــارات   • ــدول واإلم ــر ال ــر–عص ــ مص ــاهرة ، 2ارف ، ط، دار المع  ، الق

 .  م 1990

 .  م1962 ، القاهرة ، 7 ، دار المعارف ، طفي النقد األدبي •

 

 . الضناوي ، سعدي -

ــدخيل  • ــرب وال ــي المع ــل ف ــم المفص ــة ، طالمعج ــب العلمي ، 1 ، دار الكت

 . م 2004بيروت ، 

 

 ) . هـ322 –ت ( ابن طباطبا ، محمد بن أحمد العلوي -

ــار الشــعر • ــق عي ــ:  ، تحقي ــة ، عب ــب العلمي ــاتر ، دار الكت ــد الس اس عب

 . م 1982 ، بيروت ، 1ط

 

 . العاكوب ، عيسى ، وآخرون -

ــة    • ــة العربي ــوم البالغ ــي عل ــافي ف ــديع –الك ــان والب ، ) ن .د(  ، البي

 .  م 1993، القاهرة ، 1ط

 

 .  عتيق ، عبد العزيز -

ــة   • ــروض والقافي ــم الع ــة ، ط عل ــاق العربي ــاهرة ، 1 ، دار اآلف  ، الق

 . م 2006

 

 .  عثمان ، عبد الفتاح -

 ).ت.د(،القاهرة،)ط.د(،مكتبة الشباب،نظرية الشعر في النقد القديم •

 ) . هـ826 –ت (  ابن العراقي ، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم -

 ، تحقيـق ، صـالح مهـدي عبـاس،           الذيل على العبر فـي خبـر مـن عبـر           •

 . م 1989 ، بيروت ، 1مؤسسة الرسالة ، ط
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 .  العزاوي ، محمد -

ــان    • ــول والتركم ــد المغ ــي عه ــالمؤرخين ف ــف ب  ، 1، ط) ن.د( ، التعري

 . م1957بغداد ، 

 . عساف ، ساسين -

ــواس    • ــي ن ــداع أب ــي إب ــا ف ــعرية ونماذجه ــورة الش ــة الص  ، المؤسس

 . م 1982 ، بيروت ، 1الجامعية للدراسات والنشر ، ط

 

 ) . هـ 382 –ت (  العسكري ، أبو أحمد الحسن بن عبد اهللا -

ــي األدب • ــق المصــون ف ــة  :  ، تحقي ــارون ، مكتب ــد ه ــالم محم ــد الس عب

 . م 1982 ، القاهرة ، 2الخانجي ، ط

 

 

 ). هـ 395 –ت (  العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل -

ــناعتين   • ــعر –الص ــة والش ــق الكتاب ــل   :  ، تحقي ــي الفض ــد أب محم

 .  م1971 ، ، القاهرة) ط.د(إبراهيم، دار الكتب ، 

 

 .  العشماوي ، محمد زكي -

، ) ط.د( ، دار نهضـــة مصـــر ، قضـــايا النقـــد األدبـــي والبالغـــة •

 . م 1980اإلسكندرية ، 

 . عصفور ، جابر -

 ، المركــز الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب •

 . م 1992 ، بيروت ، 3الثقافي العربي ، ط

 

 .  العطوي ، مسعد عيد -

ــليبية   االت • ــروب الص ــان الح ــعر إب ــي الش ــة ف ــات الفني ــة جاه  ، مكتب

 . م1995 ، الرياض ، 1التوبة، ط

 

 . علي ، محمد كرد -

 .  م1950، دمشق،) ط.د( ، المجمع العلمي العربي، كنوز األجداد •
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 ) . هـ1089 –ت (  ابن العماد ، أبو الفالح عبد الحي الحنبلي -

، ) ط.د(آلفــاق الجديــدة ،  ، دار اشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب •

 ) .ت. د(بيروت ، 

 ) .  هـ 749 –ت (  العمري ، أحمد بن يحيى بن فضل اهللا -

محمــد حســين شــمس الــدين، :  ، تحقيــق التعريــف بالمصــطلح الشــريف •

 . م 1988 ، بيروت ، 1دار الكتب العلمية ، ط

: ، تحقيــق السـيرة النبويــة فــي مســالك األبصـار فــي ممالــك األمصــار    •

 . م1997 ، بيروت ، 1عيسى الحريري ، عالم الكتب ، طمحمد 

زينــب طــاهر ســاق : ، تحقيــق فــي اإلنصــاف بــين المشــرق والمغــرب  •

 . م 2004 ، بيروت ، 1اهللا ، دار المدار اإلسالمي ، ط

عبــد :  ، الجــزء األول ، تحقيــق مســالك األبصــار فــي ممالــك األمصــار •

ــة ،    ــب الوطني ــريحي ، دار الكت ــى الس ــن يحي ــافي،  اهللا ب ــع الثق المجم

 .   م 2003، أبو ظبي ، ) ط.د(

ــار   • ــك األمص ــي ممال ــار ف ــالك األبص ــق  مس ــع ، تحقي ــزء الراب :  ،الج

ــافي،   ــع الثق ــة ، المجم ــب الوطني ــاس ، دار الكت ــد عب ــزة أحم ، )ط.د(حم

 .   م 2002أبوظبي ، 

ــك األمصــار  • ــي ممال ــالك األبصــار ف ــق مس ــامس ، تحقي ــزء الخ :  ، الج

ــب وآخــ   ــاج الخطي ــد عج ــع  محم ــة ، المجم ــب الوطني رين ، دار الكت

 .   م 2004، أبو ظبي ، )ط.د(الثقافي، 

ــار  • ــك األمص ــي ممال ــار ف ــالك األبص ــق  مس ــابع ، تحقي ــزء الس :  ، الج

محمــد عبــد القــادر خريســات وآخــرين ، دار الكتــب الوطنيــة ، المجمــع 

 .   م 2001، أبو ظبي ، )ط.د(الثقافي، 

ــار  • ــك األمص ــي ممال ــار ف ــالك األبص ــق   ، امس ــع ، تحقي ــزء التاس : لج

ــافي،    ــع الثق ــة ، المجم ــب الوطني ــارود ، دار الكت ــد ب ــام محم ، )ط.د(بس

 .   م 2003أبو ظبي ، 

ــار  • ــك األمص ــي ممال ــار ف ــالك األبص ــق مس ــر ، تحقي ــزء العاش :  ، الج

ــافي،    ــع الثق ــة ، المجم ــب الوطني ــوري ، دار الكت ــو )ط.د(يحيىالجب ، أب

 .   م 2004ظبي ، 

 347



:  ، الجـزء الثـاني عشـر ، تحقيـق          مالـك األمصـار   مسالك األبصـار فـي م      •

ــافي،   ــع الثق ــة ، المجم ــب الوطني ــراهيم صــالح ، دار الكت ــو )ط.د(إب ، أب

 .   م 2002ظبي ، 

ــك األمصــار  • ــي ممال ــع والعشــرون ، مســالك األبصــار ف  ، الجــزء الراب

ــق  ــافي،   : تحقي ــع الثق ــة ، المجم ــب الوطني ــوري، دار الكت ــى الجب يحي

 .  م  2003، أبوظبي ، )ط.د(

 

 .  عيد ، صالح -

ــر اإلســالم  • ــي فج ــديح الرســول ف ــة ، م ــاهرة ، ) ط.د( ، دار المعرف ، الق

 . م 1975

 

 ) . هـ 855 –ت ( العيني ، بدر الدين -

أحمـد  :  ، تحقيـق     كشف القنـاع المرنـى عـن مهمـات األسـامي والكنـى             •

محمد نمـر الخطيـب ، مركـز النشـر العـالمي فـي جامعـة الملـك عبـد                    

 . م 1984، جدة ، ) ط.د(العزيز ، 

 

 . الغباري ، عوض علي مرسي -

ــالمية   • ــر اإلس ــي أدب مص ــات ف ــة ،  دراس ــة العربي ، ) ط.د( ، دار الثقاف

 . م2003القاهرة ، 

 

 ) . هـ1167 –ت ( ابن الغزي ، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن -

 ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة ،:  ، تحقيــق ديــوان اإلســالم •

 . م 1990 ، بيروت ، 1ط

 

 ) . هـ 815 –ت (  الغزولي ، عالء الدين علي بن عبد اهللا البهائي -

، ) ط.د( ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة ، مطــالع البــدور فــي منــازل الســرور •

 ) . ت.د(القاهرة ، 
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 ). هـ 732 –ت (  أبو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر -

ــر  • ــار البش ــي أخب ــر ف ــداء المختص ــي الف ــاريخ أب ــمى ت ــق     المس  ، عل

 ، بيــروت ، 1محمــود ديــوب ، دار الكتــب العلميــة ، ط   : عليــه 

 . م1997

 

 ) . هـ114 -ت(  الفرزدق ، أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة -

ــديوان • ــق الـ ــادر ،   :  ، تحقيـ ــتاني ، دار صـ ــرم البسـ ، )ط.د(كـ

 ) .ت.د(بيروت،

 

 . فروخ ، عمر -

ــي  • ــاريخ األدب العرب ــين، ط ، دت ــم للمالي ــروت ، 1ار العل . م1979، بي

  

 . الفقي ، محمد كامل -

ــوكي   • ــر الممل ــي العص ــي ف ــي ، ط األدب العرب ــف العرب ، 3 ، دار الموق

 .  م 1984مصر، 

 

 ). هـ 817 –ت (  الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي -

   ) .ت.د(، بيروت ، ) ط.د( ، دار الجيل ، القاموس المحيط •

 

 .  فيصل ، شكري -

ــالم  • ــة واإلس ــين الجاهلي ــزل ب ــور الغ ــين ، طتط ــم للمالي  ، 7 ، دار العل

 . م 1976بيروت ، 

 

 ) . هـ 851 –ت ( ابن قاضي شهبة ، تقي الدين أبو بكر األسدي الدمشقي -

ــافعية  • ــاء الش ــات الفقه ــق طبق ــة  :  ، تحقي ــر ، مكتب ــد عم ــي محم عل

 ) . ت.د(، القاهرة ، ) ط.د(الثقافة الدينية ، 

 

 .  القاضي ، النعمان -

، )ط.د( ، الــدار القوميــة ، شــعر الفتــوح اإلســالمية فــي صــدر اإلســالم •

 . م 1965، ) م.د(
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 ) . هـ 276 –ت (  ابن قتيبة ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم -

ــعراء • ــعر والش ــق الش ــارف ،  :  ، تحقي ــاكر ، دار المع ــد ش ــد محم أحم

 . م1966 ، القاهرة ، 2ط

 

 ) . هـ 684 –ت (، أبو الحسن حازم  القرطاجني -

ــاء   • ــراج األدب ــاء وس ــاج البلغ ــق منه ــن  :  ، تحقي ــب ب ــد الحبي محم

 . م 1966، تونس ، ) ط.د(الخوجة، دار الكتب الشرقية ، 

 

 ) . هـ 739 –ت (  القزويني ، جالل الدين محمد بن عبد الرحمن -

ر علـي بـو ملحـم ، دا       :  ، قـدم لـه وشـرحه         اإليضاح في علـوم البالغـة      •

 . م 1991 ، بيروت ، 2مكتبة الهالل ، ط

 

 ). هـ 624 –ت ( جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،  القفطي -

، محمـد أبـي الفضـل إبـراهيم    : تحقيـق   ، إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة       •

 .  م 1986، القاهرة  ، 1ط ، دار الفكر العربي 

 

 

 ) . هـ 821 –ت (  القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي -

ــي صــناعة اإلنشــا • ــه صــبح األعشــى ف ــق علي ــد :  ، شــرحه وعل محم

 . م 1987 ، بيروت ، 1شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط

ــرب   • ــاب الع ــة أنس ــي معرف ــة األرب ف ــة ، نهاي ــب العلمي  .د ( ، دار الكت

 ) .ت . د ( ، بيروت ، ) ط 

 

 . قلقيلة ، عبده عبد العزيز -

ــر الم  • ــي العص ــي ف ــد األدب ــوكيالنق ــرية ،  مل ــو المص ــة األنجل  ، مكتب

 . م 1972، القاهرة ، 1ط
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 ) . هـ 507 –ت ( أبو الفضل محمد بن الطاهر ،  ابن القيسراني -

 المؤتلــف والمختلــف المعــروف باألنســاب المتفقــة فــي الخــط والمتماثلــة •

ــبط ــنقط والض ــي ال ــق  ، ف ــوت : تحقي ــف الح ــال يوس ــب ، كم دار الكت

 .  م 1991، بيروت  ، 1ط ، العلمية 

                     

 ) .  هـ 764 –ت (  الكتبي ، محمد بن شاكر -

ــد ، مكتبــة :  ، تحقيــق فــوات الوفيــات • ــدين عبــد الحمي محمــد محــي ال

 . م 1951، القاهرة ، ) ط.د(النهضة المصرية ، 

 

 ) . هـ 774 –ت (  ابن كثير ، أبو الفداء الدمشقي -

مــد عــوض ، دار الكتــب العلميــة ، علــي مح:  ، وثقــه البدايــة والنهايــة •

 . م 2003 ، بيروت ، 2ط

 

 

 .  كحالة ، عمر رضا -

ــؤلفين  • ــم الم ــي ،    معج ــراث العرب ــاء الت ــى ودار إحي ــة المثن  ، مكتب

 . م 1957، بيروت ، )ط.د(

 

 .  كراتشكوفسكي ، أغناطيوس يوليا نوفتش -

ــي • ــي العرب ــاريخ األدب الجغراف ــة ت ــى العربي ــه إل ــدين :  ، نقل صــالح ال

ــة ،  ع ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــة ف ــم ، اإلدارة الثقافي ــان هاش ، ) ط.د(ثم

 .  م 1957، ) م.د(

 

 . لجنة من أدباء األقطار العربية -

ســامي :  ، مهــد لــه الغــزل منــذ نشــأته حتــى صــدر الدولــة العباســية •

 . م 1964 ، مصر ، 2الدهان ، دار المعارف ، ط

 

 . مبارك ، زكي -

ــي األدب   • ــة ف ــدائح النبوي ــيالم ــعب ،العرب ــاهرة، ) ط.د( ، دار الش ، الق

 .  م 1971
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 ) . هـ354 -ت( المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين -

ــديوان • ــديوان المســمى التبيــان فــي شــرح ال ــاء :  ، شــرحه ال أبــو البق

 ) .ت.د(، بيروت ، ) ط.د(العكبري ، دار المعرفة ، 

 

 ) . هـ1111 –ت (  المحبي ، محمد أمين بن فضل اهللا بن محمد -

عثمـان  :  ، تحقيـق     قصد السـبيل فيمـا فـي اللغـة العربيـة مـن الـدخيل               •

 . م 1994 ، الرياض ، 1محمد الصيني ، مكتبة التوبة ، ط

 

 ) . هـ 725 –ت (  محمود ، شهاب الدين أبو الثناء بن فهد الدمشقي-

ــل   • ــناعة الترس ــى ص ــل إل ــن التوس ــة ، حس ــة الوهبي ، ) ط.د( ، المطبع

  ) .ت.د(القاهرة ، 

 

 .  مصطفى ، محمود -

األدب العربــي وتاريخــه فــي األنــدلس والمغــرب والشــرق مــن انقضــاء  •

 ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي،          خالفة بغـداد إلـى أيامنـا الحاضـرة        

 .  م 1937 ، القاهرة ، 2ط

 

 ) .  هـ 845 –ت (  المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي -

ــان ال  • ــراجم األعي ــي ت ــدة ف ــود الفري ــدةدرر العق ــق مفي ــدنان :  ، تحقي ع

، دمشـــق ، ) ط.د(درويـــش وآخـــرين ، منشـــورات وزارة الثقافـــة ،

 .  م1995

ــوك  • ــة دول الممل ــلوك لمعرف ــيه  الس ــع حواش ــححه ووض ــد :  ، ص محم

ــر ،ط    ــة والنش ــأليف والترجم ــة الت ــة لجن ــادة ، مطبع ــطفى زي ، 1مص

 . م 1958القاهرة ، 

ــر • ــى الكبي ــق المقف ــ:  ، تحقي ــيعالوي ، دار الغ ــد ال رب اإلســالمي ، محم

 . م 1991 ، بيروت ، 1ط
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 ) . هـ 1025 –ت (  المكناسي، أبو العباس أحمد بن محمد القاضي -

ــان   • ــات األعي ــذيل وفي ــمى ب ــال المس ــماء الرج ــي أس ــال ف  ، درة الحج

، ) ط.د(محمــد األحمــدي أبــي النــور ، دار التــراث ،     : تحقيــق 

 . م 1970القاهرة 

 

 .  مندور ، محمد -

 . م1974، القاهرة ، ) ط.د( ، دار نهضة مصر ،هاألدب وفنون •

 ) . هـ 711 –ت (  ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم -

 ) .ت.د(، بيروت ، ) ط.د( ، دار صادر ، لسان العرب •

 

 ) . هـ 584 –ت ( ابن منقذ ، أسامة -

ــعر  • ــد الش ــي نق ــديع ف ــق الب ــرين ،  :  ، تحقي ــدوي وآخ ــد ب ــد أحم أحم

 . م 1960، مصر ، ) ط.د(ابي الحلبي ، مطبعة الب

 

 . موسى ، منيف -

 . م 1985، ) م.د( ،1 ، دار الفكر اللبناني ، طفي الشعر والنقد •

 

 ) . هـ 842 –ت (  ابن ناصر الدين ، محمد بن أبي بكر الدمشقي -

ــوافر • ــرد ال ــق ال ــالمي ،ط :  ، تحقي ــب اإلس ــاويش ، المكت ــر ش ، 1زهي

 .  هـ 1293، ) م.د(

 

 .  ، مصطفى  ناصف-

 . م 1952 ، القاهرة ، 1 ، مكتبة مصر ، طالصورة األدبية •

 

 .  النبهاني ، يوسف إسماعيل -

ــة  • ــة النبهاني ــة،  المجموع ــة األدبي ــروت، )ط.د( ، المطبع ) . ت.د(، بي

   

 .  نجا ، أشرف محمود -

ــدلس    • ــي األن ــديح ف ــيدة الم ــف –قص ــر الطوائ ــة  عص  ، دار المعرف

 . م 1998 ، مصر ، 2الجامعية ، ط
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 ) . هـ 859 –ت (  النواجي ، شمس الدين محمد بن حسن بن علي -

ــب • ــل الغري ــق تأهي ــة اآلداب ، ط:  ، تحقي ــا ، مكتب ــد عط ــد محم  ، 1أحم

 . م 2005القاهرة ، 

ــات   • ــة بالخمري ــات المتعلق ــوادر والفكاه ــي األدب والن ــت ف ــة الكمي  ، حلب

 . م1998، القاهرة ، ) ط.د(الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 

 

 .  نوفل ، سيد -

ــي   • ــي األدب العرب ــة ف ــعر الطبيع ــارف ، طش ــاهرة ، 2 ، دار المع  ، الق

 . م 1978

 

 .  الهاشمي ، أحمد -

ــروض  • ــي العـ ــذهب فـ ــزان الـ ــعادة ، ميـ ــة السـ ، )ط.د( ، مطبعـ

 ) .ت.د(مصر،

 .   هدارة ، محمد مصطفى -

ــري  • ــاني الهج ــرن الث ــي الق ــعر ف ــات الش ــارف ، طاتجاه  ، 2 ، دار المع

 . م 1969، مصر 

 

 .  هالل ، محمد غنيمي -

 . م1997، بيروت ، ) ط.د( ، دار العودة ، النقد األدبي الحديث •

 

 .  الهيب ، أحمد فوزي -

ــهباء     • ــب الش ــي حل ــك ف ــن الممالي ــعرية زم ــة الش ــة الحرك ، مؤسس

 . م 1986 ، بيروت ، 1الرسالة، ط

 

 ) . هـ 749 –ت (  ابن الوردي ، زين الدين عمر بن المظفر -

ــوردي   • ــن ال ــاريخ اب ــار البشــر المســمى ت ــي أخب ــة المختصــر ف  ، تتم

ــق  ــة ، ط  : تحقي ــدراوي ، دار المعرف ــت الب ــد رفع ــروت ، 1أحم  ، بي

 . م 1970

ــديوان • ــق ال ــم ، ط:  ، تحقي ــب ، دار القل ــوزي الهي ــد ف ــت، 1أحم  ، الكوي

 .  م 1986
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 .  الورقي ، السعيد -

ــي  • ــعر العرب ــة الش ــا  لغ ــة وطاقاته ــا الفني ــة، مقوماته  ، دار  اإلبداعي

 .  م2005،القاهرة ، ) ط.د(المعرفة ،

 

 

 .  وهبة ، مجدي وآخرون -

ــم ال • ــة واألدب معج ــي اللغ ــة ف ــان، مصــطلحات العربي ــة لبن ، )ط.د(، مكتب

 .  م1979بيروت ، 

 

 .  ويليك ، رينييه -

ــة األدب • ــة نظري ــة   :  ، ترجم ــة العربي ــبحي ، المؤسس ــدين ص ــي ال مح

 . م 1985روت ،  ، بي3للدراسات والنشر ، ط

 

 ) . هـ 768 –ت (  اليافعي ، أبو محمد عبد اهللا بن أسعد -

ــر مــن حــوادث   • ــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتب ــان وعب مــرآة الجن

ــان ــيه الزم ــع حواش ــة ،  :  ، وض ــب العلمي ــور ، دار الكت ــل المنص خلي

 . م 1997 ، بيروت ، 1ط
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 اتـدوريـال
 

 :  التميمي ، حسام -

ــا • ــريجمالي ــي شــعر البحت ــان ف ــد ت المك ــالمية ، المجل ــة اإلس  ، الجامع

 . م 2001الرابع، العدد الثاني ، غزة ، 

ـ  538الصورة الشـعرية فـي شـعر القدسـيات زمـن الفـتح               •  ، مجلـة     هـ

ــث عشــر ،   ــد الثال ــانية ، المجل ــوم اإلنس ــة النجــاح لألبحــاث والعل جامع

 .  م 1999العدد الثاني ، نابلس ، 

 

  :  ربابعة ، موسى-

 ، مجلـة جـرش للبحـوث والدراسـات،          جماليات اللـون فـي شـعر زهيـر         •

 .  م 1998المجلد الثاني ، العدد الثاني ، إربد ، 

 

 :  الكرملي ، أنستاس -

 ، مجلــة لغــة العــرب ، المجلــد الثــامن ، بغــداد، أدب العصــر المملــوكي •

 . م 1930

 

 :  اليعالوي ، محمد -

ــن   • ــي اب ــري ف ــل اهللا العم ــن فض ــة الب ــةمرثي ــات تيمي ــة حولي  ، مجل

 . م 1989الجامعة التونسية ، العدد ثالثون ، تونس ، 
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 الرسائل الجامعية
 .  جرادة ، خلود يحيى أحمد -

، رسـالة   ) هــ    784 – 648( المرأة في أدب الدولة المملوكية األولى في مصر         •

 . م1992ماجستير ، الجامعة األردنية ، عمان ، 

 

 : ين  السراحنة ، سارة حس-

ــه      • ــعره وتوثيق ــع ش ــع جم ــداً م ــاعراً وناق ــدماميني ش ــر ال ــو بك أب

 . م2007 ، رسالة ماجستير ، جامعة الخليل ، الخليل ، ودراسته

 

 :  الصايغ ، هنرييت -

، اتجاهات الشعر العربـي فـي القـرن السـابع الهجـري فـي بـالد الشـام                  •

 . م 1980رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

 

 : الرحيم ، رائد مصطفى  عبد -

ــي   • ــعر العرب ــي الش ــول ف ــورة المغ ــوكي –ص ــر الممل ــالة  العص ، رس

 .  م1997 ، الجامعة األردنية ، عمان ، ماجستير

 

 

 :  عبد الهادي ، حسن محمد السراحنة -

ــه  • ــق ديوان ــع تحقي ــواجي م ــدين الن ــالة دراســة شــعر شــمس ال  ، رس

 . م 1980دكتوراه ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

 

 :  فليفل ، حسن -

 ، رســالة ماجســتير ، الجامعــة حياتــه وشــعره:  ابــن األبــار القضــاعي •

 .  م 1982األردنية ، عمان ، 
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 المقابالت الشخصية
 .  الدروبي ، سمير -

 م ، مجمـع اللغـة       19/8/2007 ، األحـد     حياته وشعره : ل اهللا العمري    ضابن ف  •

 .العربية ، عمان ، األردن 
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Abstract  

 
The Title :" eben fadel allah al –omari , Poetry   
                             (Collect , and study ) 
Prepared by : : Ali Mohammed Ali Agraib 
Supervised By : Hassan Abed al_ Hadi Sarahena 
 
 The mamluki era witnessed signifieant Arabic hertage thich 
manifested in the number of scientist and seholars who left us 
tremendous production of great literary and scientic works over the 
period of four centuries . this was during aperiod of time of which we 
often thout as being a decline in the history of Arabic literature . 
albeit, there have been strong voice that faced to face those who tried 
to efface our Arabic literature produced in in a very important 
period. 
 
 Generally speaking, the ancient of ears have not been treated 
juslty ,among which is the Mumluki period during which numerous 
huge encyclopedias appeared to existence. It is worthy mentioning 
that the literary studies of those old times depended largely on those 
books. 
 
 This has motivated me to choose the aforementioned era of 
literature to be the topic of my research. Besides, this hertage is of 
great value because it dealt with different aspeets of life of the time, 
including incidents that have had effects on the Arab countries all in 
all. Pooets of mumluki period were numerous . we have had the 
collections of poems of some them. While some others' poems, which 
is of various length, were found separately in books. Those poems 
need great efforts on order to be collected and citically studied . 
 
 I have therefore opted to include one of those poets in my study 
,whose poems have  been found separately in deferent books.he is Ibn 
Fadil Allah Al-omari [died in 749 hijri ] .  
 
I have collected his poems and citically analyzed them . his poetry 
dealt with various subject such as love , irony and lament. 
 
It is notable that the poet wrote more poetry in one subject that 
others. For example, this love poems are more than poems of praise, 
of which he wrote very few poems.. it has become lear that his talent 
is obvios once we read his love poetry. We annot relat that to this 
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personal life, for we have no evidence oh him having a wamen in his 
life. 
 
            We also find that his poetry is clear and easy to understand 
and far from the use of vague language, which is a main feature of 
poetry of that period of time .  
 
             The poet made good use of references from the quran and 
prophetic narrations as well as proverbs of traditional Arabic 
literature. We can say that this lind with heritage gave literature of 
that period, aunique characteristic.  
 
 The study consist an introuduction , the research is divided into 
two parts. The first concerned with " the study " and divided into 
three chapters , chapter on is entitled with " the life of Ibn Fadil 
Allah " chapter two about his poetry and the Third chapter abouth 
the langrage , style , imagery and the music.  
 
            The second part is about the collection of his poetry .  
  
            Finally I have been finished this research with a number of 
conclusions and the name of the books that I used also the contents .  
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